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Solenidade

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos - 02 a 09/06
"Procurarás a justiça, nada além da justiça" (Dt 16,18-20)

JESUS FOI LEVADO AOS CÉUS À VISTA DELES

Cantar o refrão "O Ressuscitado..." nº 42 para
acender as velas.

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. Com a Ascensão do Senhor,
recordamos a grandeza do Pai, que vence a
morte e eleva Jesus. Ele envia os discípulos
em missão para dar continuidade ao projeto
do Reino revelado por Jesus. No mistério

pascal de Cristo, Deus nos mostra que a
nossa missão consiste em realizar sempre
a Sua vontade. Somos fortalecidos pela gra-
ça e força do Espírito Santo para sermos
continuadores da missão de Jesus.

02. CANTO
O ressuscitado vive entre nós... nº 227

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 em Jesus Cristo,
eleva os seus filhos e filhas em sua dignida-
de, pela ação do Espírito Santo, esteja sem-
pre conosco.
Todos: Bendito seja Deus seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus nos renova em sua graça. Ele nos
livra do pecado. Peçamos perdão a Deus
cantando.
Senhor, vós sois o caminho... nº 248
D. Deus Todo-poderoso, tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém!



05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos e agradeçamos ao Deus da
vida. Ele nos ama infinitamente.
Glória a Deus lá nas alturas...nº 251

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, pois, membros de seu Cor-
po, somos chamados na esperança a
participar da Sua glória. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade 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 trom-
beta.

SEGUNDA LEITURA: Ef 1,17-23

L.2 Leitura da Carta aos Efésios.

EVANGELHO: Lc 24,46-53

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Entre aclamações... nº 341

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A Ascensão do Senhor é sem dúvida um
evento que desafia nossa fé. Ela nos esti-
mula a resgatar os gestos e palavras de Je-
sus em sua vida terrena. Recordemos as
várias formas de presença do Senhor em

nossas vidas após Sua subida aos céus: na
comunidade, na sua Palavra, na Eucaristia
e Sacramentos, nos ministros ordenados, na
Lei do amor, no Espírito Santo e no Reino
de Deus.
- A liturgia mostra a missão da Igreja como
sacramento do Reino. Ela atualiza a pre-
sença de Cristo no mundo. Em nossas
liturgias bradamos com convicção: "Ele está
no meio de nós". É a certeza de uma pre-
sença que jamais nos abandona. O homem
e a mulher de fé acreditam na grandeza de
Deus. Os que acreditam apenas naquilo que
os seus olhos podem ver ou que suas mãos
podem tocar, não estão prontos para mer-
gulhar na grandeza de Deus.
- Na primeira leitura vemos a missão terrena
de Jesus. Aquele com quem os discípulos
partilharam tantos momentos está pronto
para voltar ao Pai. Sua ausência física obri-
ga os discípulos a continuarem a missão.
Devem assumir com maior protagonismo o
desafio do amor e do serviço. A segunda
leitura nos consola com a certeza da res-
surreição em Cristo. Nele, seremos eleva-
dos ao santuário da eternidade. É o ponto
alto da vida daqueles que se entregam à mis-
são. O salmista afirma no mesmo sentido:
quem foi humilhado por causa do Reino, será
elevado entre aclamações.
- Jesus Cristo foi o primeiro a experimentar
esta graça em plenitude. Desceu dos céus
na encarnação, agora se eleva diante dos
discípulos. Leva consigo nossa humanida-
de transformada pela graça. A Ascensão se
torna ao mesmo tempo o ponto de chega-
da e o de partida. Nela temos vida nova em
Cristo.
- Rezemos nos próximos dias, para que
nossa oração manifeste o desejo de que o
Senhor nos envie seu Espírito. Que Ele sus-
tente nossa fidelidade ao projeto de Deus.
- Celebremos em comunhão com o Dia
Mundial das Comunicações Sociais. Reze-



mos pela nossa Rádio Kairós FM. Ela am-
pliou seu atendimento às nossas comunida-
des. Pela Rádio, o Evangelho e às ativida-
des pastorais da nossa Igreja chega a mui-
tos. Que a Rádio Kairós e os outros meios
de comunicação anunciem com destemor a
verdade e a paz.

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. Ele-
vemos nossas preces ao Pai. Após cada
pedido. T.: Senhor elevado ao céu,
atendei-nos.
L.1 Nossa Igreja testemunha 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. Que tenhamos mais
tolerância com as diferenças e vivamos com
amor, paz e união. Rezemos.
L.1 Para que os que sofrem por causa do
anúncio do Evangelho sejam fortalecidos em
sua fé. Rezemos.
L.2 Pelos que defendem nossa Casa Co-
mum tenham o dom da Sabedoria para se-
rem missionários na defesa do nosso meio
ambiente. Rezemos.
D. Ó Pai, a Vós elevamos nossa oração.
Confiamos em Vosso infinito amor e conta-
mos com a força do nosso mediador junto
de Vós, Jesus Cristo. Que convosco vive e
reina para sempre. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos a Deus nossos dons, e
tudo que Dele recebemos. Ofertas e dízimo
são sinais de nossa gratidão pelos benefíci-
os recebidos.
Senhor, vencestes a morte... n° 513

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, a pedra foi removida,
brilhou de novo a Vida! O Pai nos ama
tanto, que nos doa seu Filho. Louvemos e
aclamemos! O Senhor ressuscitou
realmente; está conosco para sempre.
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo
ressuscitou! Vive no nosso meio.
Aleluia!
C. Deus bondoso e fiel, é muito bom Vos
louvar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e
ressuscitou. Por Ele passamos das trevas
para a luz; da morte para a vida; da
escravidão para a liberdade. Somos Vossos
filhos e filhas.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. Nossa esperança é que
ressurgiremos com Cristo. Damo-Vos
graças ó Pai, porque escolhestes e
consagrastes Jesus. Nele o Espírito Santo
agiu com força e sabedoria. Ressuscitou-O
dando-Lhe vida nova. O mesmos Espírito
é dado a nós. É Nele que Vos louvamos e
agradecemos.
Refrão: E cantaremos: aleluia! E a
nossa terra renovada ficará, se o vosso
Espírito, Senhor, nos enviais! (2x)
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que
cantemos sempre Sua bondade e misericór-
dia para conosco. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Jesus um dia voltará. Também nós esta-
remos juntos de Deus. Participaremos da
vitória da vida sobre a morte em plenitude.
Ele já nos acolhe como irmãos. Rezemos
como Jesus nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Eis o mandamento de Jesus: "Amar uns
aos outros, como eu vos amei". No amor
construimos relações fraternas. Saudemo-
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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

nos uns aos outros com a paz de Cristo.
A paz de Cristo, meu irmão... nº 535

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus Eterno e Todo-poderoso,
com alegria celebramos a exaltação do
Vosso Filho. Fazei que nossos corações
se voltem para o alto, e caminhemos
com retidão e paz em Vossa presença.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Hoje inicia a Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos. O tema "Procurarás a justiça, nada
além da justiça" (Dt 16,18-20) norteará as refle-
xões e momentos celebrativos. Acompanhe e
divulgue as atividades que serão desenvolvi-
das entre as Igrejas cristãs.
- Dia 05/06 é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Quais atividades desenvolveremos nestes dias?
- Dia 08/06 à noite é celebrada a Vigília de Pente-
costes. Sugerimos realizar uma bonita celebra-
ção envolvendo os crismandos. No dia 09/06 é o
Dia de Pentecostes, 'Dia das Comunidades'. Pre-
parem com atenção esta celebração. Façam, se
possível, uma bonita confraternização.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. 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. T.
Amém!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Aben-
çoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e  Fi-
lho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Atentos à Palavra do Senhor e obedi-
entes aos Seus ensinamentos, vamos em
paz e o Senhor nos acompanhe.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA
MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

- O 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais
acontecerá no dia 02 de junho neste ano. O tema é:
"'Somos membros uns dos outros' (Ef 4, 25): das
comunidades de redes sociais à comunidade hu-
mana". A mensagem apresenta o convite à refle-
xão sobre as relações entre as pessoas na internet,
ambiente no qual a Igreja acredita que deve ser
usado para o "encontro das pessoas e a solidarie-
dade entre todos".
- Usando a imagem da rede, Francisco conduz sua
reflexão sobre o ambiente virtual, suas
potencialidades, estrutura e forma de organização.
Também recorre à imagem da comunidade que,
"como rede solidária, requer a escuta recíproca e o
diálogo, baseado no uso responsável da lingua-
gem".
- O papa chama atenção para algumas realidades
que se manifestam negativamente no ambiente
digital. Depois insiste que é preciso reencontrar a
verdadeira identidade comunitária na consciência
da responsabilidade que temos uns para com os
outros, inclusive na rede on-line. O papa reforça a
verdade, indica o olhar de inclusão e a capacidade
de compreensão e comunicação entre as pessoas
humanas que "tem o seu fundamento na comu-
nhão de amor entre as Pessoas divinas".

Acesse: http://w2.vatican.va/

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.

18. CANTO
O Senhor subiu... nº 769


