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NOVENA DA ASSUNÇÃO 
DE NOSSA SENHORA

A Igreja Sempre em Missão

PRIMEIRO DIA: 
O SIM DE MARIA – Maria aceita a missão do Pai

Antífona:
Cristo subiu aos céus
e preparou, no Reino eterno,
um lugar para sua Mãe, a santa Virgem, aleluia.

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, dai-me um coração pronto e disponível como o 
coração de Nossa Senhora que soube dizer sim à vossa vontade. 

PALAVRA DO SENHOR: Lc 1, 30-38

Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu 
ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este 
será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi, seu pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino 
não terá fim.

E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem 
algum? 

E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude 
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti 
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há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, 
concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que era 
chamada estéril; Porque para Deus nada é impossível.

Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a 
tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.

(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 1231-1244)

Estando Deus para mandar do Céu seu Filho Unigênito 
para que se fizesse homem nas entranhas da Virgem Imaculada,
cravado sobre a terra da Galileia seu olhos suavíssimos,
volveu-os para os muros da ilustre Nazaré.
Aí está uma habitação, pequena sim mas levantada a tanta glória,
que há de competir com o palácio dos Céus.
Contente nos poucos palmos do seu lar, habita nesta casa uma donzela,
que será em breve maior que o firmamento.
Ai ela se esconde humilde e sem nome na terra,
e contudo a ampliação do espaço ainda não viu claridade maior.
Nesta cidadezinha apenas se conhece a esposa do carpinteiro.

BREVE MEDITAÇÃO ...

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.
 
SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....
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Auto da Assunção:

ATO II: Dialogo do anjo e o diabo

Anjo no Caminho

Mãe de Deus Virgem Maria,
vem a aldeia visitar,
dela o demônio expulsar.
Oxalá com alegria
progridamos em te amar.

Afasta-lhe a enfermidade,
a febre, a desistiria,
as corrupções, a ansiedade,
para que a comunidade 
creia em Deus, teu Filho e guia.

Ejori, Virgem Maria
Tupansy, ko tába súpa, 
Mamó añánga mandyia.
Teikatú, nde rausúpa,
Nde resé ojemboryryia!

Eipeapá maraára
- takúba, teikoaruguy, - 
tygueaíba, uu asy – 
tojerobyá tapijára
Tupã, nde membyra ri.
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SEGUNDO DIA: 
MARIA MISSIONÁRIA – Primeira missão: ajudar isabel

Antífona:
Como é bela e formosa a Virgem Maria,
Que passou deste mundo ao Cristo Senhor.
Em meio ao coro dos santos refulge,
Como o sol entre as estrelas. Aleluia

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, dai-me aquela disponibilidade de Maria para 
servir, assim como ela ajudou sua prima Izabel, eu possa ajudar a quantos 
necessitarem de mim.

PALAVRA DO SENHOR: Lc 1, 39-45.56

E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma 
cidade de Judá,

E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir 
Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre; e Isabel ficou cheia 
do Espírito Santo.

E exclamou em alta voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o 
fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a 
mãe do meu Senhor?

Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança 
saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que acreditaste, pois 
hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. ...                          

E Maria ficou com ela quase três meses, e depois voltou para sua casa.
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(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 2305-2321)

Com alegria a apressar-te os passos entras pela habitação de Zacarias
e tua meiga voz saúda a velha planta em flor.
Ela, escuta e tanto gozo apenas cabe no pequenino coração do filho
enquanto teus lábios soltam a torrente da doçura. 
João escuta e logo saltando no materno seio, compõe os tenros membros,
e dobrando os joelhos adora a seu Senhor que se aproxima e despe os andrajos 
do pecado.
Rejubila e frene de gozo Isabel extasiada pela face e pela voz da hóspede 
bondosa.
Não pode reprimir este alvoroço entre as paredes do seio
que Deus inunda com divino fogo.
Devorada no íntimo pelas chamas celestes, atira-se um salto nos teus braços!
A mãe estéril abraça a Virgem Mãe e os seios abençoados e os corações se 
estreitam.

BREVE MEDITAÇÃO ...

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.

SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....
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 TERCEIRO DIA: 
MARIA MÃE DA MISSÃO, traz ao mundo 

o missionário do Pai

Antífona:
A Virgem Maria subiu para os céus.
E triunfa com Cristo sem fim, pelos séculos.
Resplendente de beleza, fulgurante como a aurora,
Ó filha de Sião, vós subistes para os céus. Aleluia.

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, dai-me o ânimo necessário para despertar a atitude 
missionária em muitos da nossa comunidade. Assim como Maria, eu seja um 
promotor das missões hoje.

PALAVRA DO SENHOR: Lc 2, 1-7

E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, 
para que todo o mundo se alistasse (Este primeiro alistamento foi feito sendo 
Quirino presidente da Síria).

E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.

E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de 
Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi), A fim de alistar-
se com Maria, sua esposa, que estava grávida.

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de 
dar à luz.

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa 
manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.

(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 2515-2523)

Permiti-me ó Virgem, recordar os mistérios da sagrada noite,
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os puríssimos gáudios do teu espírito, contemplar com os olhos da alma 
quanto fazes,
sorver com avidez tudo o que dizes.
Chega a hora do parto: a noite gélica emudece e já transpõe os altos píncaros 
do zenite.
Por toda a parte o sono vai libertando os membros cansados: 
na terra só brilha a lâmpada do teu olhar.
Resolves há muito os sublimes mistérios
e almejas contemplar as belas faces do teu Menino.

SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.
 
SALVE RAINHA MÃE DE MISERICÓRDIA...
 

QUARTO DIA: 
MARIA MULHER DE IGREJA – Missionária fiel.

Antífona:
Cristo subiu aos céus
e preparou, no Reino eterno,
um lugar para sua Mãe, a santa Virgem, aleluia.

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO
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T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, assim como Nossa Senhora cumpriu os rituais do 
templo, que eu seja fiel a minha igreja irradie a alegria nas celebrações.

PALAVRA DO SENHOR: Lc 2, 22-32

E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram 
a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. E para darem a oferta segundo 
o disposto na lei do Senhor: Ofertaram um par de rolas, ou dois pombinhos. 

Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este homem era 
justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo 
estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria 
antes de ter visto o Cristo do Senhor.

E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, 
para com ele procederem segundo o uso da lei, Ele, então, o tomou em seus 
braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, 
Segundo a tua palavra; Pois já os meus olhos viram a tua salvação, A qual tu 
preparaste perante a face de todos os povos; Luz para iluminar as nações, E 
para glória de teu povo Israel.

(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 3201-3209; 3225-3231)

Ao templo sagrado diriges-te portanto para, ao Deus de majestade,
oferecer a ti e oferecer teu Filho, que levas em teus braços delicados
qual prenda leve do céu, a tornar-te delicioso o áspero caminho.
Acompanha-te e guia-te José e eterno esposado, ativo e diligente em obra tão 
sublime.
Porém que bela oferta deporás sobre o altar divino? Pois não te apresentarás 
ao Senhor de mãos vazias! Um casal de rolas será a oferta de teu Filho? 
Estreitando ao peito, com o Filhinho pobre, pobrezinha mãe, o que há de 
mais humilde, vais ao templo com um casal de rolas. Ó modelo de piedade, 
apaixonada amante da pobreza: até há pouco desprezada,  tu a ergues do pó da 
terra até a luz do céu.  Riquezas e vãos títulos de glória, que eu os despreze, ó 
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mãe: só quero no santuário acompanhar-te a ti e acompanhar teu Filho.

SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.

 
SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....
 

QUINTO DIA: 
MARIA PRIMEIRA CATEQUISTA – missionária em casa

Antífona:
Como é bela e formosa a Virgem Maria,
Que passou deste mundo ao Cristo Senhor.
Em meio ao coro dos santos refulge,
Como o sol entre as estrelas. Aleluia

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor dai-me a graça de ser um evangelizador missionário 
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dentro de minha casa, meu trabalho e minha comunidade, assim como Maria 
foi no seu lar, ensinando o menino Jesus nos primeiros passos da fé.

PALAVRA DO SENHOR: Lc 2, 33.39-40

E José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam. ... E, quando 
acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para 
a sua cidade de Nazaré.

E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça 
de Deus estava sobre ele.

(São José de Anchieta no POEMA VITIMA QUE APLACAS, v. 189-196; 201-202)

Doenças que grassam n’alma, oh! Destrói, graça amada:
Torne-se ela mas sã, por tua mão curada.
Aquenta nosso frio ao calor que te inflama,
E o entorpecido amor se reacenda em chama!
Oh! Dá-nos desprezar os maus gozos do mundo,
Ó tu, repouso d’alma e seu prazer jocundo!
Retira o véu enfim, e concede-nos, Cristo.
Sejas por nós no céu mais claramente visto! 

BREVE MEDITAÇÃO ...

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.
 
SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....
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SEXTO DIA: 
MARIA VAI AO TEMPLO DE JERUSALÉM  

Zelo Missionário

Antífona:
A Virgem Maria subiu para os céus.
E triunfa com Cristo sem fim, pelos séculos.
Resplendente de beleza, fulgurante como a aurora,
Ó filha de Sião, vós subistes para os céus. Aleluia.

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, fazei que eu tenha muito cuidado com a infância 
desvalida e que eu saiba cuidar das crianças e adolescentes que se aproximam 
de mim e precisam da minha ação missionária.

PALAVRA DO SENHOR: Lc 2, 41-48

Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da páscoa; E, tendo ele já 
doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa.

E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em 
Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria 
de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-
no entre os parentes e conhecidos; E, como o não encontrassem, voltaram a 
Jerusalém em busca dele. 

E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no 
meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. E todos os que o ouviam 
admiravam a sua inteligência e respostas. 

E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que 
fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. 

(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 4201-4206; 4211-4218)

Choras o Filho ausente e a dor que confrange as fibras mais profundas
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espreme de teus olhos, grossos rios. Oh! Quantas vezes encheste de comoção 
o firmamento 
e a vastidão retumbou com teus gemidos!  Quantas vezes tua alma se prostrou 
perante o Onipotente do horrendo deicídio são tempos de paz estes que me 
deste agora em que meu Filho se vai fortalecendo para as futuras pugnas! Oh! 
como te fervilha o coração neste mar de angústias, Mãe puríssima, quando 
não, não há perigo que não temas para o Filho.
Tu não ignoras seu poder imenso, que tem na mão a morte e a vida do universo.
Mas que males não temerá o amor de Mãe que obriga a achar perigo onde o 
não há!

BREVE MEDITAÇÃO ...

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.
 
SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....

 

SÉTIMO DIA: 
MARIA DA RESSURREIÇÃO,  Missionária da alegria

Antífona:
A Virgem Maria subiu para os céus.
E triunfa com Cristo sem fim, pelos séculos.
Resplendente de beleza, fulgurante como a aurora,
Ó filha de Sião, vós subistes para os céus. Aleluia.
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D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, dai-me a graça de saber transmitir a alegria da 
ressurreição a todos os desanimados.

PALAVRA DO SENHOR: Ap. 12, 1-5

E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua 
debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E 
estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.

E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que 
tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua 
cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; 
e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela 
à luz, lhe tragasse o filho.

E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de 
ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.

(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 1338-1348)

Já o Senhor pôs em ti o seu olhar: do alto da esfera celeste, sua pupila
descansa nas pequenezes desta terra.
Quanto mais te crês indigna, tanto mais digna te ergues para o céu,
e tua fronte brilha, quanto mais se esconde.
A simplicidade humilde e a humildade simples do teu pensar enamora o 
Espírito de Deus.
Por que te admiras de te fazerem Rainha do céu, 
se estás sempre a escolher na terra o último lugar?

BREVE MEDITAÇÃO ...

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.
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Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.
 
SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....
 

OITAVO DIA: 
MARIA DEBAIXO DA CRUZ, missionária da consolação

Antífona:
Como é bela e formosa a Virgem Maria,
Que passou deste mundo ao Cristo Senhor.
Em meio ao coro dos santos refulge,
Como o sol entre as estrelas. Aleluia

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, ajudai-me a ver o sofrimento dos meus irmãos e 
irmãs e faça que eu tenha coragem suficiente para estar sempre do lado deles 
para consolá-los.

PALAVRA DO SENHOR: Jo, 19, 25-27

E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de 
Clopas, e Maria Madalena. 

Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava 
presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: 
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Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. 

(São José de Anchieta no POEMA À VIRGEM, v. 4465-4480)

Ele, porém, escolheu para si a Cruz e os duros cravos reservando a fria lança 
ao teu coração.
Descansa pois ó Mãe já tens quanto querias, toda esta dor te estala nas fibras 
do coração.
A ferida cruel que achou o corpo de Jesus já frio pela morte, 
só tu a sentiste no teu coração amante.
Ó chaga sagrada não foi o ferro de uma lança que te abriu, mais sim o 
apaixonado amor
que ao nosso amor tinha Jesus foi quem te abriu!
Ó caudal que borbulhou no sei do paraíso de tuas águas se embebe e fertiliza 
a terra!
Ó estrada real, porta cravejada do céu, torre de refúgio, abrigo de esperança!
Ó rosa a trescalar o perfume divino da virtude!
Pedra preciosa com que o pobre compra Um trono no céu!
 
BREVE MEDITAÇÃO ...

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.
 
SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....
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NONO DIA: 
MARIA NAS BODAS DE CANÁ 

Missionária animadora dos Missionários.

Antífona:
Cristo subiu aos céus
e preparou, no Reino eterno,
um lugar para sua Mãe, a santa Virgem, aleluia.

D.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

T.: AMÉM

GRAÇA A PEDIR: Senhor, dai-me a alegria contagiante da vossa presença, 
para que eu possa sempre animar os ambientes desanimados, a exemplo de 
Nossa Senhora nas Bodas de Cana. 

PALAVRA DO SENHOR: Jo 2, 2-5

E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.

E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.

Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.

Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.

(São José de Anchieta no POEMA DA PURIFICAÇÃO DA PURÍSSIMA 
VIRGEM, v. 17-28)

Celeiro és tu que o pão celeste e o vinho guardas descanso para o meu labor,
vida, doçura, arrimo e Mãe querida do belo Amor.
Quem me dará, bendita Mãe, que eu guarde, no íntimo deste coração em luz,
teu coração que em seu centro encerra o teu Jesus!
Ó Virgem Mãe, da castidade entrada, renova às almas seu perdido brilho:
tornem-se assim imaculados templos para teu Filho!
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BREVE MEDITAÇÃO ...

ORACÁO A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO:

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em 
vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como 
Rainha do Céu e da terra.

Nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima 
de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor 
e rogamos para que vós possais interceder por nós em nossas necessidades 
(pede-se a graça). 

Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém.

SALVE RAINHA, MÃE DE MISERICÓRIA....




