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Ascensão do Senhor

13 de maio de 2018

ANO NACIONAL DO LAICATO
Dia das Mães

ASCENSÃO DO SENHOR, CERTEZA DA NOSSA VITÓRIA
parados, olhando para o céu, mas, com a
força do Espírito de Jesus, somos enviados
em missão! Jesus, de junto do Pai, é quem
conduz a Igreja! A nossa esperança se
realiza em Cristo. Queremos rezar, de
modo especial, por todas as mulheres que
recebem a nobre missão de ser mãe, neste
dia a elas dedicado. Assim motivados,
iniciemos nossa celebração:
02. CANTO
Cristo ressuscitou... nº 223

Sugestões para a celebração:
- Preparar um cartaz ou mural com os nomes das
mães que participam da comunidade, e colocálo junto à porta da Igreja, com flores ou outros
símbolos de festa. Também pode ser colocada uma
imagem de Nossa Senhora de Fátima.
- As leituras podem ser proferidas por mães que
se destacam na liderança da comunidade.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos! É na alegria
do Cristo Ressuscitado que nos reunimos
neste Domingo para celebrar a vida e a
esperança! É a solenidade da Ascensão do
Senhor. Somos convidados a não ficar

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também
somos convidados a morrer ao pecado e
ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai.

D. Senhor, que, subindo ao céu, nos
presenteastes com o dom do Espírito, tende
piedade de nós.
Refrão: Senhor, piedade, Senhor,
piedade, Senhor, piedade, piedade de
nós!
D. Cristo, que dais vida a todas as coisas
com o poder da vossa Palavra, tende
piedade de nós.
Refrão: Cristo, piedade, Cristo,
piedade, Cristo, piedade, piedade de nós!
D. Senhor, Rei do universo e Senhor da
história, tende piedade de nós.
Refrão: Senhor, piedade, Senhor,...
D. Deus de ternura e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza na feliz estrada da
vida eterna. Amém!
05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus Pai que, por seu Filho
Jesus Cristo, nos concede o Dom do
Espírito. Com alegria, cantemos:
Glória, Glória! Anjos no céu... nº 257
06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso, a Ascensão
do vosso Filho já é nossa vitória. Fazeinos exultar de alegria e fervorosa ação
de graças, pois, membros de seu corpo,
somos chamados na esperança a
participar da sua glória. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, 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... Ide pelo mundo... nº 319
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Ensina o Concílio Vaticano II que “somente
no mistério do Verbo encarnado se
esclarece verdadeiramente o mistério do
homem” (Constituição Gaudium et Spes,
22). Assim, 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 Ascensão de Jesus completa o ciclo de
sua vida: o Verbo que se faz carne no Natal
(cf. Jo 1,14) agora volta para o seio do Pai
(cf. Jo 1,18). Jesus se apresenta, de
verdade, como “rosto divino do homem, e
rosto humano de Deus”. A solenidade de
hoje revela, assim, o verdadeiro sonho de
Deus para a humanidade: a vida plena,
perfeita, imortal. Jesus torna esse sonho uma
realidade possível para todo homem e mulher
que seja capaz de abrir o seu coração para
acolher a novidade de Deus, a alegria
transformadora do Evangelho (cf.
Exortação Evangelii Gaudium, 1)!
- Essa vida, contudo, começa já agora nesta
terra. O Reino de Deus acontece onde
existem gestos concretos de solidariedade,
caridade e fraternidade. A Igreja é o sinal
da presença de Jesus vivo e atuante na

história. É o “sacramento da salvação para
todos os povos” (Const. Lumen Gentium,
48). A Igreja não é um grupo fechado em si
mesmo – é comunidade missionária,
anunciadora da vida e da esperança! A
Igreja só encontra sentido em existir quando
se coloca em missão. Sua vocação não é
outra senão evangelizar (cf. Exortação
Evangelii Nuntiandi, 14)!
- Jesus, no céu, está junto de Deus. É quem
garante a eficácia do trabalho evangelizador
da Igreja. É Ele quem a conduz e confirma
sua palavra. A pregação da Igreja
missionária é o seu encontro de fé com Jesus
Cristo. Encontro que transforma a vida e
cria discípulos missionários, os anima e envia
em missão. Essa transformação vem de
dentro. Traduz-se num testemunho de vida
coerente com a proposta do Reino, que o
Evangelho nos apresenta.
- Todo o povo batizado recebe a vocação
à santidade e a tarefa de evangelizar. Com
esta celebração dominical, abrimos a
Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos. É um momento rico e oportuno
para um diálogo sadio com os nossos irmãos
na fé. O diálogo não se constrói a partir das
diferenças, mas do que nos une, do que
temos como patrimônio comum de fé.
Celebrar o Mistério Pascal de Jesus é nos
colocar em permanente atitude de busca de
comunhão e unidade no amor.
- Preparamo-nos também, nesta semana,
para celebrar a festa de Pentecostes.
Esforcemo-nos por reavivar a cada dia o
Dom do Espírito Santo, enviado por Jesus.
Nós o recebemos no Batismo. Ele nos
chama à unidade e nos dá força, coragem e
criatividade para evangelizar.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com alegria e esperança, professemos
nossa fé (pág. 9 do livro de canto –
Credo Niceno-constantinopolitano)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Pai do Céu dirijamos nossos pedidos.
Digamos com fé: Atendei-nos, Senhor,
por vosso amor!
L.1 Pela Santa Igreja. Que seja sempre fiel
à sua missão de anunciar o Evangelho de
Jesus Cristo, pela palavra e pelo testemunho.
Rezemos.
L.2 Por todo o povo cristão. Que na
diversidade dos modos de crer, nunca perca
de vista o fundamento da mesma fé: Jesus
Cristo, morto e ressuscitado para a salvação
de toda a humanidade. Rezemos.
L.1 Por todas as mulheres que recebem a
vocação de ser mãe. Que nunca lhes falte o
carinho e o cuidado de seus filhos e da
comunidade. Rezemos.
L.2 Pelas famílias de nosso país. Que sejam
espaços de acolhida integral da vida, desde
a concepção até a velhice. Rezemos.
L.1 Pelos dizimistas de nossa comunidade
e paróquia. Que sua contribuição fiel e
generosa se traduza em disponibilidade para
a missão. Rezemos.
L.2 Pelo povo das Paróquias de Mucurici
e de Pedro Canário, que hoje celebram sua
Padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Que
sejam assíduos na oração e na penitência,
unidos a seus pastores. Rezemos.
D. Acolhei, ó Pai, a oração de vossa Igreja.
Com a graça do vosso Espírito, nos
coloquemos sempre mais a serviço do
vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. De coração generoso, apresentemos ao
Senhor a oferta da nossa vida. Nosso dízimo
é sinal de corresponsabilidade com a missão
da Igreja, de anunciar o Evangelho a todo
o mundo.
Cantemos: Ofertamos ao Senhor... nº 511

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

17. CANTO
Por sua morte ... nº 771

13. ABRAÇO DA PAZ
D. O nosso simples gesto de paz pode
traduzir o grande sonho de uma sociedade
de justiça e paz para todos. Que através
dele o Reino de Deus esteja já presente
em nossa terra.
Deus nos abençoe... nº 541

Esta semana, entre os domingos da
Ascenção do Senhor e Pentecostes, é, em
todo o Brasil, a Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos. Que iniciativa
vamos promover, como ação concreta,
para que brilhe a luz da unidade e não a
sombra da triste divisão (cada vez maior)
das igrejas?

14. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, que
nos concedeis conviver na terra com
as realidades do céu, fazei que nossos
corações se voltem para o alto, onde
está junto de Vós a nossa humanidade.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
15. AVISOS
- Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
(cartaz ao lado)

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso
e cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. A alegria do Ressuscitado seja a vossa
força. Ide em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

Leituras para a Semana
2ª At 1, 15-17.20-26 / Sl 112(113) / Jo 15, 9-17
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
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