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Solenidade

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

JESUS FOI LEVADO AOS CÉUS À VISTA DELES

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem vindos à casa do
Senhor.  É na alegria da páscoa semanal que
nos reunimos para celebrar nossa vida de
comunidade.
C. Com a ascensão do Senhor, recordamos
a grandeza do Pai, que vence a morte e ele-

va Jesus. Ele envia os discípulos em mis-
são para dar continuidade ao projeto do
Reino revelado por Jesus.
C. No mistério pascal de Cristo, Deus nos
mostra que a nossa missão consiste em
realizar sempre a Sua vontade. Somos for-
talecidos pela graça e força do Espírito
Santo para sermos continuadores da mis-
são de Jesus.

02. CANTO
O ressuscitado vive entre nós... nº 178

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Nesta solenidade da Ascensão de nos-
so Senhor aos céus, saudemos a Trindade
Santa: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da vida, que olha para a humil-
dade de seus filhos e filhas e os protege
com seu amor paternal até o dia da vitória
final, esteja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo!



04. DEUS NOS PERDOA
D. Desejando ser renovados, livres da man-
cha do pecado, peçamos perdão a Deus.
Cantemos:
Eu confesso a Deus... nº 184
D. Deus todo-poderoso, tende compaixão
de nós, perdoai os nossos pecados e nos
conduzais à vida eterna. Amém!
D. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!
D. Cristo, tende piedade de nós!
T. Cristo, tende piedade de nós!
D. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos e agradeçamos ao Deus da
vida. Ele nos ama infinitamente.
Glória a Deus...é o canto das criaturas...
nº 245

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 de seu Cor-
po, e chamados na esperança a partici-
par da sua glória. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. T. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos com atenção as leituras de
hoje.

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:
Hb 9, 24-28; 10, 19-23

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 24, 46-53

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

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Depois de ouvir as leituras bíblicas de hoje
é quase impossível não lembrar das SAN-
TAS MISSÕES POPULARES. Não se
pode imaginar um discípulo de Cristo como
alguém que fica parado ou de braços cru-
zados. É preciso evangelizar. Jesus confia
em todos nós: "sereis minhas testemunhas".
Como nossa comunidade, liderança e fa-
mílias tem assumido esse projeto?  O Papa
Francisco não cansa de pedir para que se-
jamos uma Igreja em saída.
Celebrar a Ascensão pode dar uma impres-
são errada em muita gente. Pensa-se que
Jesus não está mais entre nós. Foi para o
céu. De modo algum!
Celebrar a Ascensão é acordar e perceber
tantas formas de presença do Senhor em
nossas vidas: a comunidade, sua Palavra, a
Eucaristia e demais sacramentos, os minis-
tros ordenados, a Lei do amor, o Espírito
Santo, o Reino. São dons do Senhor Jesus
para conosco, sinais do seu amor para a
salvação de toda humanidade.
Hoje é o Dia Mundial das Comunicações
Sociais. Essa data foi estabelecida pelo
Concílio Vaticano II e completa 50 anos
agora. "Comunicação  e Misericórdia: um



encontro fecundo": esse é o tema escolhido
pelo Papa.  "A Igreja tem a missão de anun-
ciar a misericórdia de Deus, coração
pulsante do Evangelho, que por meio dela
deve chegar ao coração e à mente de cada
pessoa". "A sua linguagem e os seus gestos,
para penetrarem no coração das pessoas e
desafiá-las a encontrar novamente a estra-
da para regressar ao Pai, devem irradiar
misericórdia". Como estamos vivendo a
misericórdia?
Nessa semana a Igreja ora a Deus supli-
cando os 7 dons do Espírito Santo. Jesus
pediu que aguardássemos até sermos " re-
vestidos da força do alto".
De hoje até Domingo, em muitos lugares,
será realizada a Semana de Oração pela
Unidade. Celebraremos o diálogo, a uni-
dade e o respeito entre cristãos e cristãs de
diversas Igrejas. O tema da Semana será:
"Chamados e chamadas a proclamar os al-
tos feitos do Senhor" (1Pd 2,9).  O desejo
do Pastor supremo é que todos sejam UM.
É a última semana da Páscoa. Renovemos
nossa adesão a Cristo. Renove assim seu
Batismo e Crisma.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Confiando no que acabamos de ouvir e
refletir, digamos: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Celebramos Jesus, acolhido no céu em
corpo e alma. Elevemos nossas preces ao
Pai. Esperemos uma vida feliz aqui e, em
plenitude, na eternidade. Após cada pedi-
do, digamos:
Todos: Senhor elevado ao céu, atendei-
nos.
L.1 Por todas as Mães, que nunca lhes fal-
te amor e dedicação na criação de seus fi-
lhos. Que os filhos sejam gratos a suas
mães, rezemos.
L.2 Padres e bispos estarão reunidos nesta

semana para a formação permanente do
clero capixaba. Rezemos por eles.
L.1 Nossa Igreja é chamada a testemunhar
em todos os cantos do mundo a vitória da
vida sobre a morte em Jesus Cristo. Que
Deus a proteja nas iniciativas pastorais em
favor da dignidade da vida, rezemos.
L.2 Hoje começa a Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos. Tenhamos mais to-
lerância com as diferenças. O pedido de
Jesus foi que vivamos com amor e paz, uni-
dos como irmãos, rezemos.
L.1 Pelas Paróquias de Mucurici e Pedro
Canário, que celebrarão sua Padroeira,
Nossa Senhora de Fátima e iniciarão sua
Semana Missionária. Que sejam motivados
pelo amor de Nossa Senhora a continuar
firmes no Anúncio do Evangelho, rezemos.
D. Ó Pai, a Vós elevamos a nossa oração.
Confiamos em Vosso infinito amor e conta-
mos com a força do nosso mediador junto
de Vós, Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor,
que convosco vive e reina para sempre.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos a Deus nossos dons, e
tudo que Dele recebemos como sinal de
nossa gratidão. Apresentemos também a
vida e o esforço de nossas mães. Façamos
nossa oferta, enquanto cantamos.
Senhor, vencestes a morte... n° 508

12. PAI NOSSO
D. Confiamos na volta de Jesus. Vivamos
na esperança de um dia estar junto a Deus
para participar da vitória da vida plena. Ele-
vemos nosso louvor e nossas súplicas ao
Pai, como Jesus nos ensinou: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Seguindo o mandamento de Jesus:
"Amar uns aos outros, como eu vos amei"
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e sabendo que somos todos iguais,
saudemo-nos uns aos outros com a paz de
Cristo, enquanto cantamos:
A paz de Cristo, meu irmão... nº 538

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus eterno e todo-poderoso, com
alegria celebramos a exaltação do Vos-
so Filho. Fazei que nossos corações se
voltem para o alto, e caminhemos com
retidão e paz em Vossa presença. Por
Cristo, nosso Senhor.

15. AVISOS
(ler a mensagem ao lado)

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós!
D. O Deus de bondade, que pela Ascen-
são do seu Filho exaltou a humanidade e
quis salvar a todos, nos enriqueça com a
alegria espiritual e o prêmio eterno.
Todos: Amém!
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso:
Pai e Filho  e Espírito Santo.
Todos: Amém!
D. Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Maria, ó mãe cheia de graça... nº 1.001

Comunicação e Misericórdia:
um encontro fecundo

(trechos da Mensagem do Papa Francisco para
o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais)
O Ano Santo da Misericórdia convida-nos a refle-
tir sobre a relação entre a comunicação e a miseri-
córdia. Com efeito a Igreja unida a Cristo,
encarnação viva de Deus Misericordioso, é cha-
mada a viver a misericórdia como traço caracterís-
tico de todo o seu ser e agir. Aquilo que dizemos e
o modo como o dizemos, cada palavra e cada ges-
to deveria poder expressar a compaixão, a ternura
e o perdão de Deus para todos. O amor, por sua
natureza, é comunicação: leva a abrir-se, não se
isolando... A comunicação tem o poder de criar
pontes, favorecer o encontro e a inclusão, enri-
quecendo assim a sociedade... Queria convidar
todas as pessoas de boa vontade a redescobrirem
o poder que a misericórdia tem de curar as rela-
ções dilaceradas e restaurar a paz e a harmonia
entre as famílias e nas comunidades... É desejável
que também a linguagem da política e da diploma-
cia se deixe inspirar pela misericórdia. Faço apelo
sobretudo àqueles que têm responsabilidades
institucionais, políticas e de formação da opinião
pública... É preciso coragem para orientar as pes-
soas em direção a processos de reconciliação, mas
é precisamente tal audácia positiva e criativa que
oferece verdadeiras soluções para conflitos anti-
gos e a oportunidade de realizar uma paz duradou-
ra... É fundamental escutar. Comunicar significa
partilhar, e a partilha exige a escuta, o acolhimen-
to. Escutar é muito mais do que ouvir... Escutar
significa prestar atenção, ter desejo de compreen-
der, dar valor, respeitar, guardar a palavra alheia...
Também e-mails, sms, redes sociais, chat podem
ser formas de comunicação plenamente humanas.
Não é a tecnologia que determina se a comunica-
ção é autêntica ou não, mas o coração do homem
e a sua capacidade de fazer bom uso dos meios ao
seu dispor... Num mundo dividido, fragmentado,
polarizado, comunicar com misericórdia significa
contribuir para a boa, livre e solidária proximidade
entre os filhos de Deus e irmãos em humanidade.

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 1, 15-17.20-26 / Sl 112(113) / Jo 15, 9-17


