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Introdução: 
 

Depois dos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus, Maria 
terá ido, possivelmente, com o apóstolo João para Éfeso (na actual 
Turquia), onde hoje se podem ver as ruínas da casa onde teria morrido. 
Outros dizem que morreu em Jerusalém. No século VIII já os cristãos 
de Jerusalém celebravam uma grande festa em honra da dormição de 
Maria, reunindo-se no lugar onde supunham que Maria estava sepulta-
da. A festa passou depressa a ser celebrada pelos cristãos do ocidente. 

Mas a Igreja, ao longo dos séculos, foi reflectindo sobre o fim da vi-
da de Maria. Escritores e pregadores anunciam que Maria, mãe de Je-
sus, se foi uma perfeita cristã, certamente que também já vive glorifi-
cada como o seu Filho. 

O Papa Pio XII, em 1950, confirmou este sentido da fé da Igreja Uni-
versal. Declarou como dogma de fé que Maria, terminada a peregrina-
ção da sua vida terrena, foi «elevada ao céu em corpo e alma». Uma 
forma de dizer que toda a sua pessoa vive ressuscitada. Maria glorifi-
cada é, por conseguinte, a primeira cristã a alcançar a meta final para a 
qual todos caminhamos: ver a Deus face a face na plenitude integral da 
nossa pessoa. Ela, como diz o Concílio Vaticano II, anima a nossa es-
perança de povo peregrino. 
 
 
 
 
Ritos Iniciais: 
 
C/. Deus, vinde em nosso auxílio.  
A/. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

Cântico 
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Primeiro Mistério:  
 

A mensagem da salvação de Cristo chega à plenitude com a sua res-
surreição e ascensão aos céus. Após a consumação da obra salvadora, 
através da humilhação e da morte, Jesus é glorificado e constituído 
«Senhor». Toma-se o chefe e centro de tudo. Para Ele tendem todas as 
coisas. Maria que viveu sempre associada ao seu Filho também o foi 
na sua glorificação. Esta a verdade que a Igreja professou, ao longo 
dos tempos, e que Pio XII definiu. 

Neste mistério louvemos Maria associada ao triunfo de Cristo e peça-
mos-lhe que nos oriente nos caminhos da vida para estarmos um dia 
com Ela. 
 
Pai-nosso 
10 Ave-maria 
Glória ao Pai 
C/. Ó Maria concebida sem pecado,  
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós. 
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem. 
 
Cântico 
 

Segundo Mistério:  
 

Podemos dizer que a definição do dogma da Imaculada Conceição 
trazia consigo, de certo modo, a esperança da definição dogmática da 
Assunção, como diz Pio XII: "Por um privilégio inteiramente singular, 
Ela venceu o pecado com a sua Imaculada Conceição. Por esse motivo, 
não foi sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro, nem teve 
de esperar a redenção do corpo até ao fim dos tempos. Quando se defi-
niu solenemente que a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi imune desde a 
sua Conceição de toda a mancha, logo os corações dos fiéis concebe-
ram uma mais viva esperança de que em breve o supremo magistério 
da Igreja definiria também o dogma da Assunção corporal da Virgem 
Maria ao céu». 
Peçamos a Nossa Senhora, neste mistério, uma grande pureza de vida  
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Pai-nosso 
10 Ave-maria 
Glória ao Pai 
C/. Ó Maria concebida sem pecado,  
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós. 
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem. 
 
Cântico 

 
Terceiro Mistério:  

 
Ao definir o dogma da Assunção de Nossa Senhora, Pio XII colocou 

uma viva esperança na sua poderosa intercessão ao afirmar na alocu-
ção consistorial de 30 de Outubro de 1950: "Queira a nossa Mãe ama-
bilíssima elevada à glória celeste, conduzir à divina luz que procede do 
céu o mundo inteiro, envolto ainda, em muitos lugares, pelas trevas do 
erro, atormentado por cruéis flagelos e angustiado por graves perigos. 
Possa Ela alcançar para a humanidade as consolações divinas que re-
confortam e erguem a alma, mesmo no meio dos mais vivos sofrimen-
tos». 

Peçamos a Nossa Senhora, neste mistério, que todos os homens che-
guem ao conhecimento da Luz do Mundo que é o seu Filho, Jesus. 
 
 
Pai-nosso 
10 Ave-maria 
Glória ao Pai 
C/. Ó Maria concebida sem pecado,  
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós. 
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem. 
 
Cântico 
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Quarto Mistério:  
 

Na alocução consistorial já atrás citada, Pio XII pedia a Nossa Se-
nhora a paz para o mundo, para a Igreja e para todos os homens. 
«Obtenha Ela do seu divino Filho que as nações e os povos, divididos 
entre si em detrimento próprio, vejam de novo resplandecer a paz: 
aquela paz que repousa, como no seu mais sólido fundamento, sobre a 
tranquilidade da boa ordem, sobre a justiça prestada aos cidadãos e aos 
povos, sobre a salvaguarda da liberdade e da dignidade a todos devida-
mente garantida. Queira a bendita Virgem defender sobretudo com o 
seu poderoso patrocínio a Igreja Católica, que, em não poucas regiões, 
é pouco conhecida ou está exposta a falsas acusações ou, finalmente, 
oprimida por iníquas perseguições. Possa Ela trazer novamente à sua 
unidade todos aqueles que se extraviaram e se desencaminharam». 

Rezemos este mistério para que os votos formulados por Pio XII, na 
véspera da definição dogmática da Assunção de Nossa Senhora, sejam, 
por sua intercessão, uma feliz realidade nos nossos dias. 
 

Pai-nosso 
10 Ave-maria 
Glória ao Pai 
C/. Ó Maria concebida sem pecado,  
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós. 
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem. 
 
Cântico 
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Quinto Mistério:  
 

Santa Maria Goretti, nos últimos instantes da vida, apesar do seu de-
lírio, beijava instintivamente o crucifixo e a imagem de Nossa Senho-
ra. No meio de grande aflição, talvez revivendo a cena do crime horrí-
vel de que tinha sido vítima, disse em tom de súplica: «Quero estar 
mais perto de Nossa Senhora»!" 

A aspiração desta menina mártir é a aspiração de todos os cristãos 
que fazem sua esta confidência dum santo: «Como a terra me parece 
desprezível quando olho para o céu!» A consoladora verdade da As-
sunção de Nossa Senhora convida-nos a olhar para o céu. Ela, como 
primeira cristã, foi também a primeira a receber a glorificação. Ela é a 
figura da Igreja e a realização do mistério da glória, no qual todos os 
que acreditamos em Jesus havemos de participar um dia. 

Rezemos este mistério para que, embora rodeados e, às vezes, quase 
submergidos pelas coisas da terra, os cristãos não cessem de olhar para 
o céu. 
 
Pai-nosso 
10 Ave-maria 
Glória ao Pai 
C/. Ó Maria concebida sem pecado,  
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós. 
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais 
precisarem. 
 
Cântico 
 
 
Três Ave Marias: 
 
C.— Rezemos 3 Ave-marias, suplicando a Nossa Senhora a graça 
de um dia com Ela nos encontrarmos, para que a melhor possamos 
louvar 
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Salve Rainha 
 
Salvé Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nos-
sa, Salvé. A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva, A Vós sus-
piramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, Ela, pois, Ad-
vogada nossa, esses Vossos olhos, Misericordiosos a nós volvei. E 
depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do Vosso 
ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, Rogai por nós 
Santa Mãe de Deus,  
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Consagração a Nossa Senhora 
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a vós, e em 
prova da minha devoção para convosco, Vos consagro neste dia e 
para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o 
meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou 
vosso(a), ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como 
propriedade vossa.  
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. 
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. 
 
Suplicas 
 
Oremos a Maria, que já atingiu a plena transformação à qual todos es-
tamos chamados, a Ressurreição gloriosa. Digamos: Rogai por nós, ó 
Maria. 
 
1. Senhora da Assunção, sempre em amizade com Deus e disponível 
para ser a sua serva, nós vos pedimos. 
 
2. Senhora da Assunção, associada plenamente à obra redentora e sal-
vadora de Jesus, nós vos pedimos. 
 
3. Senhora da Assunção, habitada pelo Espírito Santo que em ti reali-
zou maravilhas, nós vos pedimos. 
 
4. Senhora da Assunção, caminha connosco, povo peregrino, pois nos 
queres junto de ti na alegria celeste, nós vos pedimos. 
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Oração 
Como a aurora renascida, 
Como a lua que resplende. 
Maria, de sol vestida, 
Ao Céu ascende. 
 
Ascende, em plena alegria, 
No mistério mais profundo, 
Para quem se fez, um dia, 
A Luz do mundo. 
 
Um coro de Anjos espera, 
Para aclamá-la entre cantos, 
A Senhora que supera 
Todos os Santos. 
 
Por suas preces sem par, 
Subiremos nós também, 
Quando à glória nos chamar 
A voz do Além. 
 
Por Maria, Mãe clemente, 
Chegue aos céus o nosso hino 
Louvor a Deus Uno e Trino, 
Eternamente. 

     (Liturgia das Horas) 
 
Ritos Finais: 
C/. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 

A/: Para sempre seja louvada sua mãe maria san ssima 

 
C/. Bendigamos ao Senhor  
A/. Graças a Deus 
 
Cântico Final 


