
    

       

Oração dos Fiéis 
 

 
Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 

Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 

voghormiá”.   

 

                        1 – Na festa da Mãe de Deus, gloriosamente 

levada pelos anjos ao Céu, roguemos-lhe a sua intercessão para 

sermos fiéis ao plano de Deus e recebermos o prêmio eterno. 

Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

 

 

Comentarista 2 – A Santa Virgem Maria amparou seu esposo e 

seu Filho no último momento. Valha-nos sua intercessão para que 

nossos pais falecidos possam descansar em paz. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

 

 

Comentarista 3 – Amparados pela paternidade divina, na 

comemoração do Dia dos Pais, peçamos ao Senhor que não lhes 

faltem: saúde, força, trabalho e afeto, para cumprirem a própria 

missão. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

 

 

Comentarista 4 – Para que nosso país possa ser governado com 

justiça e longe do flagelo da corrupção. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”. 
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ASSUNÇÃO DA MÃE DE DEUS 
PRIMEIRO DIA DA NOVENA 

da 5a grande festa litúrgica anual 
 

 

 

DIA DOS PAIS 

Intenção e Homenagem 

 

Bênção da uva 

Bênção do pão 

 

A Dormição de Maria 

Miniatura Armênia 

Mosterio Mekhitarista 

Viena 

Manuscrito 208 

(179) 

 

  



     ENTRADA (4) 
   

 

   Ó Mãe de Deus toda bendita, concebeste o Verbo sem 

começo e engendrastes o Deus incompreensível. Vós que levastes 

em vossos braços o Inabarcável, intercedei diante d’Ele sem 

cessar por nossas almas. 

 
 

 

LEITURA (340) 
 
 

Antífona (146)       (Sl. 131,9.1) 

 

8 Levanta-te, Senhor, para o lugar do teu repouso, tu e a 

arca do teu poder.  

1  Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas fadigas.  

 
 

Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. (3,29-

4,7) 
 

29 Sendo de Cristo sois, então, descendência de Abraão, 

herdeiros segundo a promessa.  
1 Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de 

idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já 

seja dono de todos os bens. 2 É que ele depende de tutores e 

curadores até à data marcada pelo pai. 3 Assim, nós também, 

quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos 

do cosmo. 4 Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou 

seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à Lei, 5 para 

resgatar os que eram sujeitos à Lei, e todos recebermos a 

dignidade de filhos. 6 E a prova de que sois filhos é que Deus 

enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: 

“Abá, Pai!” 7 Portanto, já não és mais escravo, mas filho; e, se és 

filho, és também herdeiro; tudo isso, por graça de Deus.  

 
  

 

 

 

 

 

  
EVANGELHO (731) 

 

Aleluia (556 )      (Lc. 2,11 - Sl. 109,3b)   
    

          Aleluia. Aleluia.  

11 hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o 

Cristo Senhor! 3 “Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei”.  

          Aleluia. 
 
 
 

Santo Evangelho segundo Lucas. (2,1-7) 

 
 

Sobre o Nascimento de  Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
 

 1 Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto 

mandando fazer o recenseamento de toda a terra 2– o primeiro 

recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. 3 

Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. 4 Também José, 

que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de 

Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, 5 

para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 6 

Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. 7 Ela deu à luz o 

seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa 

manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.  
 

 

 

 



   

 


