
N° 2.419   (Ano A/Branco)       Ascensão do Senhor           24 de maio de 2020

ANO VOCACIONAL DIOCESANO

O DESTINO DO HOMEM NOVO

- Enquanto se canta "O Ressuscitado vive..." nº 42 acen-
dem-se o Círio Pascal e as velas do Altar. Jovens entram
vestidos de branco com incenso.

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Na alegria
do Cristo Ressuscitado nos reunimos hoje para
celebrar a Ascensão do Senhor. Cantemos.

02. CANTO
Aleluia! Batei palmas... nº 222

03. SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. A Ascensão do Cristo é a nossa ascensão. A
Igreja, Corpo de Cristo, é convidada a elevar-se
até a glória em que precedeu Jesus. Cantemos nossa
alegria e demos graças a Deus com todo o nosso
ser. Hoje, não apenas conquistamos o paraíso, mas,
em Cristo, alcançamos a vida nova em Deus.

05. 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 e a cada pedi-
do cantemos o refrão.
D. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes
com o dom do Espírito, tende piedade de nós.
Refrão: Senhor, piedade, Senhor, piedade, Se-
nhor, piedade, piedade de nós!
D. Cristo, que dais vida a todas as coisas com a
Vossa Palavra, tende piedade de nós.
Refrão: Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cris-
to, piedade, piedade de nós!
D. Senhor, Rei do universo e Senhor da história,
tende piedade de nós.
Refrão: Senhor, piedade, Senhor, piedade, Se-
nhor, piedade, piedade de nós!
D.  Deus de ternura e bondade, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.

06 . HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus Pai, por seu Filho Jesus, nos
conceder o Dom do Espírito. Com alegria, cante-
mos.
Glória Deus lá nas alturas... nº 251

07 . ORAÇÃO
-  Momento de silêncio para oração pessoal.



D. Ó Deus Todo-poderoso, a Ascensão do Vos-
so Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar
de alegria e fervorosa ação de graças pois,
membros do Vosso Corpo, somos chamados na
esperança a participar da sua glória. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo. Amém.

08. 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: Mt 28,16-20

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

Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- A solenidade de hoje, revela o verdadeiro sonho
de Deus para a humanidade: a vida plena, perfeita
e imortal. Esta vida começa agora, nesta terra.
- Na Igreja temos a presença de Jesus vivo e atu-
ante na história. Ela é o "sacramento da salvação
para todos os povos" (Constituição Lumen
Gentium, nº 48). A Igreja não é um grupo fechado
em si mesmo: é comunidade missionária,
anunciadora da vida e da esperança. Jesus é quem
garante a eficácia do trabalho evangelizador da Igre-
ja. Ele conduz e confirma sua Palavra. A pregação
da Igreja missionária é o seu encontro de fé com
Jesus. Encontro que transforma a vida e cria discí-
pulos missionários. Anima e envia em missão.
Reavivamos a cada dia o Dom do Espírito Santo,
que recebemos no Batismo. Ele nos chama à uni-
dade e nos dá força, coragem e criatividade para
evangelizar.

- Com a Ascensão, começa definitivamente a mis-
são de anunciá-Lo como Senhor de todos os po-
vos, Senhor da história, do tempo e da eternidade.
Assim sendo, a liturgia da Palavra dessa solenida-
de acentua muito mais a missão da Igreja do que o
próprio fato da Ascensão. Este é o marco da mis-
são. Podemos dizer que com ela nasce a Igreja
missionária, com discípulos que têm a incumbência
de levar aos confins da terra os ensinamentos de
Jesus. Hoje nós somos esses discípulos. Essa é tam-
bém a nossa missão. Está em nossas mãos dar con-
tinuidade àquilo que Jesus ensinou.
- Na Segunda Leitura, Paulo pede a Deus a sabe-
doria para os membros da comunidade. Não se
trata de uma sabedoria humana, mas da inteligên-
cia para compreender o mistério da Igreja. Pede a
Deus para iluminar as olhos mentes e corações, a
fim de entenderem quão grande é a esperança para
qual foram chamados.
- Se a primeira leitura convida os cristãos a não
descuidar dos deveres concretos deste mundo, a
segunda leitura completa este pensamento e exorta
os cristãos a não esquecerem que a vida deles não
está limitada aos horizontes deste mundo. Embora
comprometidos nas atividades desta vida, se sen-
tem sempre como estrangeiros à espera que Cristo
venha buscá-los para ficarem com Ele para sem-
pre. Nós, nesta mesma experiência, enquanto es-
peramos sua vinda gloriosa, em nossa missão as-
sumida neste mundo, somos chamados a abraçar
como verdade o que Cristo nos diz no final do Evan-
gelho: "Eis que estou convosco todos os dias até o
fim do mundo" (v. 20).

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com alegria e esperança, professemos nossa
fé.
- Página 09 do livro de canto: Credo Niceno-
constantinopolitano.

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. O Pai do céu colocou todas as coisas nas mãos
do Senhor Jesus, que ressuscitou e subiu ao céu.
Ele intercede por nós. Digamos com fé:  Conduzi-
nos a Vós, Senhor!
L.1 Que a Igreja seja sempre fiel ao anunciar o
Evangelho pela palavra e testemunho, rezemos.
L.2 Que os cristãos conheçam e testemunhem o
fundamento da mesma fé: Jesus Cristo, morto e res-
suscitado, para a salvação de todos, rezemos.
 L.1 Por nossas comunidades, para que a espe-
rança de um mundo novo não as dispense do com-



promisso de prepará-lo, desde de já, através do
amor fraterno, rezemos.
L.2 Rezemos pela paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, que hoje celebra sua Padroeira. Para
que a experiência com o Cristo ressuscitado e o
sim de Maria, os leve ao compromisso da constru-
ção do Reino de justiça e paz, rezemos.
D. Deus de bondade, acolhei nossas preces. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
- Enquanto se lê, pessoas entram com símbolos: o cartaz
da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos-2020,
a bandeira da paz, o mapa do Brasil ou globo terrestre e
outros símbolos relacionados ao tema.
C. A Semana de Oração pela Unidade dos Cris-
tãos começa hoje e se estenderá até dia 31 de maio.
Um momento de rezarmos por todos os seguido-
res de Jesus. Que unidos, possam viver e testemu-
nhar o Reino de Deus protegendo e se comprome-
tendo com a vida. Neste ano a Semana traz como
tema: "Gentileza gera Gentileza", inspirado na pas-
sagem dos Atos dos Apóstolos capítulo 28,
versículo 2. Este é o relato em que Paulo é gentil-
mente acolhido após um naufrágio. A paz, a acolhi-
da e o cuidado é para todos! Nós cristãos, deve-
mos testemunhar a caridade pelos nossos gestos
de caridade. Com nosso dízimo e ofertas, apre-
sentemos ao Senhor as Igrejas Cristãs e nosso
empenho em promover a unidade entre nós. Can-
temos.
Bendito sejas, ó Rei da glória... nº 507

13. 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 res-
suscitou 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! Cristo ressuscitou!
Vive no nosso meio. Aleluia!
D. Celebramos com alegria a Páscoa do Cordei-
ro. Nossa esperança é que ressurgiremos com Cris-
to. 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 mesmo Espírito é dado a nós. É Nele que
Vos louvamos e agradecemos.
Refrão: E cantaremos: aleluia! E a nossa ter-
ra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor,
nos enviais! (2x)
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que cantemos
sempre Sua bondade e misericórdia para conosco.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

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

15 . ABRAÇO DA PAZ
D. Que o gesto da paz traduza o sonho de uma
sociedade de justiça e paz para todos.
Cristo quero ser instrumento... 540

16 . CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Jesus disse: "Eis que estou convosco todos
os dias, até o fim dos tempos, aleluia!" Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Na Comunhão recebemos... nº 697

17. 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.

18. AVISOS
- 28/05 - Dia da Dedicação da Catedral em São Mateus. A
Santa Missa será às 19h. Na Adoração ou na récita do
Terço Luminoso colocar a intenção por nossa Igreja
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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
[Vigília de Pentecostes: folheto próprio]

diocesana. Na Catedral celebra-se a Solenidade. Na
Diocese, a Festa da Dedicação.
- 30/05 - Vigília de Pentecostes - Neste ano teremos o fo-
lheto litúrgico para esta celebração. Sendo assim, deve-se
avisar o horário da celebração do sábado (30/05) e do
domingo (31/05, dia de Pentecostes).

19. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
D. Rezemos juntos a oração vocacional: Senhor
da Messe e Pastor Eterno, sabemos que a co-
lheita é grande e poucos são os trabalhadores,
por isso Vos suplicamos, envia Senhor, operá-
rios para a Vossa messe. Derrame sobre nós
o Espírito do amor e da missão, suscitando no-
vas e santas vocações, para fazer de nossa
vida um serviço ao vosso Reino. Desperte e
sustente em nossas famílias e comunidades a
"Cultura Vocacional" para que nossa Igreja
torne-se "Mãe das Vocações" por uma Igreja
em saída. Abençoe Senhor e fortaleça a cada
dia a vocação de nossos bispos, padres,
diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas,
leigos e leigas comprometidos com o Evange-
lho. Desperte o coração de nossas crianças,
adolescentes, jovens e adultos para a ação
pastoral em vossa Igreja. Maria, Mãe da Igre-
ja e modelo das vocações, ajude-nos a respon-
der SIM. Amém!
- Rezar uma Ave Maria, Glória ao Pai, e cantar um refrão
vocacional.

20 . BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Es-
pírito Santo. T. Amém.
D. Louvando o Senhor por seus grandes feitos, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Não fiques tristes... nº 766

Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos

24/05 a 31/05/2020

O cartaz deste ano de 2020 foi enviado pela Lílian
Santos Gomes, 35 anos, moradora de Porto Alegre-
RS. Na arte, vemos mãos de acolhida - representan-
do todos os povos - circundando a peça. Ao centro,
temos um bote com migrantes e um barco a acolhê-
los, numa alusão às muitas ONGs que hoje fazem
esse trabalho de resgate no Mar Mediterrâneo e em
outras localidades. Corações aquecidos e pombas
brancas da paz, que também representam o Espírito
Santo, são os outros componentes do desenho que
taz em si o tema da Semana de Oração pela Unida-
de dos Cristãos (SOUC-2020): Gentileza gera Gen-
tileza.
(https://conic.org.br/portal/semana-de-oracao)


