
01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos! Na alegria
do Cristo Ressuscitado nos reunimos hoje
para celebrar a Ascensão do Senhor.
Refrão: Cristo venceu, aleluia, ressus-
citou, aleluia! O Pai lhe deu glória e
poder, eis nosso canto, aleluia!
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C. Hoje iniciamos a Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos. Comemora-
mos o 49° Dia Mundial das Comunicações
Sociais. Rezamos pelo 3° Retiro Diocesano
das Santas Missões Populares. Unidos às
Irmãs Azuis pela beatificação de Madre
Emilie, cantemos.

02. CANTO
Cristo ressuscitou, aleluia... nº 173

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. O Deus da esperança, nos dá alegria e
paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Celebramos a vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte. Somos convidados a



morrer ao pecado e ressurgir para uma vida
nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
D. Senhor, subindo ao céu, nos
presenteastes com o dom do Espírito, ten-
de piedade de nós.
Refrão: Senhor, piedade, Senhor, pie-
dade, Senhor, piedade, piedade de nós!
D. Cristo, dais vida a todas as coisas com
a Vossa Palavra, tende piedade de nós.
Refrão: Cristo, piedade, Cristo, pieda-
de, Cristo, piedade, piedade de nós!
D. Senhor, Rei do universo e Senhor da his-
tória, tende piedade de nós.
Refrão: Senhor, piedade, Senhor, pie-
dade, Senhor, piedade, piedade de nós!
D.  Deus de ternura e bondade, tenha com-
paixão de nós. Perdoai os nossos pecados
e nos conduzais à vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus Pai. Por seu Filho
Jesus, nos concede o Dom do Espírito.
Com alegria, cantemos:
Em todo o Universo...nº 235

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso, a Ascensão
do Vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-
nos exultar de alegria e fervorosa ação
de graças. Somos membros do Vosso
Corpo e chamados a participar da Vos-
sa glória. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: At 1, 1-11

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 46(47)
Refrão: Por entre aclamações Deus se

elevou, o Senhor subiu ao toque da
trombeta.

SEGUNDA LEITURA: Ef 1, 17-23

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Mc 16, 15-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos;
convosco estarei todos os dias, ate o fim
dos tempos, diz Jesus.

Conclusão do Evangelho de Jesus Cris-
to segundo Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O Concílio Vaticano II ensina que "somen-
te no mistério do Verbo encarnado se es-
clarece verdadeiramente o mistério do ho-
mem" (Constituição Gaudium et Spes, nº
22). Desse modo, olhando para o Cristo
que sobe aos céus, vemos Nele realizado o
nosso próprio destino: a vida junto de Deus,
na intimidade da Trindade. A solenidade de
hoje revela, assim, o verdadeiro sonho de
Deus para a humanidade: a vida plena, per-
feita e imortal.
Essa vida, contudo, começa agora nesta
terra. Na Igreja temos a presença de Jesus
vivo e atuante na história. Ela é o "sacra-
mento da salvação para todos os povos"
(Constituição Lumen Gentium, nº 48). A
Igreja não é um grupo fechado em si mes-
mo: é comunidade missionária, anunciadora
da vida e da esperança!
Jesus é quem garante a eficácia do trabalho
evangelizador da Igreja. Éle conduz e con-
firma sua Palavra. A pregação da Igreja



missionária é o seu encontro de fé com Je-
sus. Encontro que transforma a vida e cria
discípulos missionários. Anima e envia em
missão. Reavivamos a cada dia o Dom do
Espírito Santo. Nós o recebemos no Batis-
mo. Ele nos chama à unidade e nos dá for-
ça, coragem e criatividade para evangelizar.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com alegria e esperança, professemos
nossa fé (página 14 do livro de canto: Cre-
do Niceno-constantinopolitano)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Pai do céu dirijamos nossos pedi-
dos. Digamos com fé:
Todos: Atendei-nos, Senhor, por Vosso
amor!
L.1 Que a Igreja seja sempre fiel ao anun-
ciar o Evangelho pela palavra e testemu-
nho, rezemos.
L.2 Que cristãos conheçam o fundamento
da mesma fé: Jesus Cristo, morto e ressus-
citado, para a salvação de todos, rezemos.
L.1 Que as crianças e adolescentes, víti-
mas de abuso e exploração sexual, sejam
assistidas pelas instituições responsáveis,
rezemos.
L.2 Que nossas comunidades, renovadas
pelo Espírito de Deus, se engajem, nas San-
tas Missões Populares, rezemos.
D. Rezemos a Oração das Santas Missões
Populares em comunhão com o 3° Retiro
Diocesano em  Barra de São Francisco.
L.1 Senhor que dissestes aos Vossos discí-
pulos, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nossa
Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
Refrão: Ide pelo mundo o Evangelho
anunciai, a toda criatura a Boa Nova
proclamai.

L.2 Vós que destes aos Vossos Apóstolos
o Espírito Santo, enviai sobre todas as for-
ças vivas da Igreja Diocesana os dons des-
te mesmo Espírito, a fim de que, com ale-
gria, empenho e sabedoria se engajem nas
Santas Missões Populares.
Todos: Ide pelo mundo...
L.1 Que esta ação evangelizadora, assumi-
da com alegria e entusiasmo, seja o com-
promisso maior do Bispo, dos presbíteros,
dos diáconos e seminaristas, das religiosas
e de cada cristão. Que cada pastoral e mo-
vimento eclesial elejam as Santas Missões
Populares, a sua prioridade.
Todos: Ide pelo mundo...
L.2 Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus,
o grande Apóstolo e todos os nossos san-
tos padroeiros nos ajudem a ser verdadei-
ros Discípulos Missionários de Jesus Cris-
to, para que nosso povo tenha vida.
Todos: Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor a oferta da
nossa vida, simbolizada nos dons que tra-
zemos, nosso dízimo e nossa oferta. Can-
temos:
Ofertamos ao Senhor...nº 506

12. PAI-NOSSO
D. Unidos na mesma esperança, como o
próprio Senhor Jesus, rezemos juntos:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. O Reino de Deus acontece nos peque-
nos gestos de gratidão, acolhida e
fraternidade. O gesto de paz traduza o so-
nho de uma sociedade de justiça e paz para
todos.
Deus nos abençoe... nº 544
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14. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, nos
concedeis conviver na terra com as re-
alidades do céu. Que nossos corações
se voltem para o alto. Ali está junto de
Vós a nossa humanidade. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!

15. AVISOS
D. (Ler o trecho da mensagem do Papa
na coluna ao lado).
- Nesta Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos o que faremos concretamen-
te para que brilhe a luz da unidade da Igre-
ja de Jesus Cristo? (Se tiver programa-
ção com outras Igrejas, divulgá-la).
- Domingo que vem, solenidade de Pente-
costes, Dia das CEBs na Diocese. Vamos
comemorar. De que maneira? Haverá con-
fraternização após a celebração? Retiro?

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Deus, que abriu as portas dos céus para
o Cristo Ressuscitado e abriu a todos a
porta da fé pela pregação dos apóstolos e
pelo Batismo, nos abençoe: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. Levemos a todos a alegria do encontro
com o Senhor. Ide em paz e o Ele vos
acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

17. CANTO
Por sua morte a morte... nº 794

Leituras para a Semana
2ª At 19, 1-8 / Sl 67(68) / Jo 16, 29-33
3ª At 20, 17-27 / Sl 67(68) / Jo 17, 1-11a
4ª At 20, 28-38 / Sl 67(68) / Jo 17, 11b-19
5ª At 22, 30; 23, 6-11 / Sl 15(16) / Jo 17, 20-26
6ª At 25, 13b-21 / Sl 102(103) / Jo 21, 15-19
Sáb.: At 28, 16-20.30-31 / Sl 10(11) / Jo 21, 20-25

TRECHO DA MENSAGEM DO
PAPA PARA O 49° DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

"Comunicar a família: ambiente privile-
giado do encontro na gratuidade do
amor" é o tema deste 49º Dia Mundial das
Comunicações Sociais.
O tema da família encontra-se no centro duma
profunda reflexão eclesial e dum processo
sinodal que prevê dois Sínodos: um extraordi-
nário - acabado de celebrar - e outro ordiná-
rio, convocado para o próximo mês de outu-
bro.
Que a família seja o contexto onde se trans-
mite aquela forma fundamental de comuni-
cação que é a oração.
Na família, é sobretudo a capacidade de se
abraçar, apoiar, acompanhar, decifrar olhares
e silêncios, rir e chorar juntos, entre pessoas
que não se escolheram e todavia são tão im-
portantes uma para a outra… é sobretudo esta
capacidade que nos faz compreender o que é
verdadeiramente a comunicação enquanto
descoberta e construção de proximidade.
Os meios mais modernos de hoje,
irrenunciáveis sobretudo para os mais jovens,
tanto podem dificultar como ajudar a comuni-
cação em família e entre as famílias.
A família mais bela é aquela que sabe comu-
nicar a beleza e a riqueza do relacionamento
entre o homem e a mulher, entre pais e filhos.
Trabalhemos com paciência e confiança, em
todos os ambientes onde diariamente nos en-
contramos, para construir o futuro".


