
ASSUNÇÃO DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA AO CÉU  

Em nenhum momento, a Bíblia nos conta
acerca  da  Assunção  de  Maria  ao  céu.
Assim  o  que  mostraremos  agora,  é
apenas  uma  livre  interpretação   desse
fato.

Narrador: Alguns  anos  já  haviam  se
passado desde a Morte e Ressurreição
de Jesus e sua subida aos céus.  Maria
recebera  o  Espírito  Santo  junto  aos
Apóstolos e enquanto eles propagavam o
Evangelho pelo mundo, Maria continuava
sua  vida  simples,  humilde  e  sempre
louvando a Deus. Até que um dia...

Gabriel: (aparecendo e olhando para Maria) Ave, Maria! Mãe do meu Senhor!

Maria: (alegre e olhando ao anjo) Gabriel! Quanto tempo! Que alegria em te
ver!

Gabriel: Muito tempo mesmo! E ,ainda, continua sendo a preferida do Senhor!

Maria: (humildemente e curvando-se, diz) Continuo sendo apenas a serva do
Senhor!

Gabriel: (concordando) Maria, foste a Mãe do Senhor e por toda a tua vida
foste digna de tão grande mistério!

Gabriel: (continuando, solene) Amaste tanto a Deus, por toda sua vida, que
nunca o desobedeceste, nunca pecaste e, por isso, não passará pela morte!

Maria: (impressionada, querendo uma explicação)  Gabriel, como pode isso?

Gabriel: (muito  amável)  Maria,  Maria,  bem  sabes  que  para  Deus  nada  é
impossível! (apontando os anjos) Os anjos te levarão ao mais alto dos céus!

(Entram os dois anjos)

Anjo1: Ave, Maria! E lá do alto, (apontado as pessoas da Igreja) olhará por
todos eles que aqui precisam de sua ajuda!



Anjo2:  Que precisam do seu carinho de Mãe!

Anjo1: De tuas graças!

Gabriel: (apontando para todos) Todos eles te chamarão de Mãe!

(entra Jesus)

Jesus: (calmamente) Mulher, minha mãe, amada de meu Pai! 

Maria: (muito feliz) Jesus! Meu Filho!

(se abraçam)

Jesus: Meus anjos te levarão ao céu para ficar ao meu lado e de meu Pai. De
lá, será a Mãe de todos esses que esperam em ti! 

(os anjos trazem a coroa e entrega a Jesus, que coroa Maria e diz):

 Jesus: Por isso te corôo Rainha dos Anjos (os anjos se curvam), dos Santos
e dos Homens. 

Jesus: (alegremente) Ave, Rainha do Céu!

Gabriel: Ave, dos anjos Senhora!

Anjo1: Ave! Auxílio dos cristãos!

Anjo2: Ave! Refúgio dos Pecadores!

Gabriel: Ave! Mãe de Misericórdia!

Anjo1: Ave! Virgem fiel!

Anjo2: Ave! Rainha da Paz!

Narrador: E, assim, os anjos cantando louvores levaram Maria ao mais alto
dos céus. 

E,  neste dia,  conforme nos diz  João (Ap. 12):  “Apareceu no céu um
grande sinal, uma Mulher brilhante como o sol (Gabriel, segura um sol em papel atrás

de Maria, espalhando seus raios), com a lua sob os pés (Os Anjos 1 e 2, um pouco a frente de

Maria, seguram uma lua no chão) e na cabeça uma coroa de doze estrelas!”

(O Coral canta....Os anjos saem, Maria, Gabriel... )


