
SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR – 24 DE MAIO DE 2020 
ANO VOCACIONAL DIOCESANO 

 

O DESTINO DO HOMEM NOVO 
- Colocar junto à Bíblia, vela e flores. 

- Rezar “Vinde Espírito Santo...” ou cantar um refrão. Enquanto isso se 

acende a vela. 

 

ACOLHIDA: Na alegria do Cristo Ressuscitado nos reunimos hoje para 

celebrar a Ascensão do Senhor. 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. 

 

SAUDAÇÃO: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

- 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. 

 

DEUS NOS PERDOA: 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 

pedido rezemos. 

- Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. T.: Senhor, 

tende piedade de nós!  

- Cristo, que dais vida a todas as coisas com a Vossa Palavra, tende piedade de nós. T.: Cristo, tende piedade de 

nós! 

- Senhor, Rei do universo e Senhor da história, tende piedade de nós. T.: Senhor, tende piedade de nós!  

- Deus de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 

Amém. 

 

HINO DE LOUVOR: Louvemos a Deus Pai, por seu Filho Jesus, nos conceder o Dom do Espírito. Rezemos: 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos 

damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de 

Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 

mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só 

vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 

 

ORAÇÃO DE COLETA: (Momento de silêncio para oração pessoal) 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 

do Vosso Corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

REFRÃO: “Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar”. 

 

Obs.: As leituras de At 1,1-11 e Ef 1,17-23 poderão ser lidas antes do Evangelho. 

 

EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS (MT 28,16-20) 

 



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 atuante 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 Igreja. 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 discípulos missionários. Anima e envia em missão. Reavivamos a cada dia o Dom do Espírito Santo, que 

recebemos no Batismo. Ele nos chama à unidade e nos dá força, coragem e criatividade para evangelizar. 

Com a Ascensão, começa definitivamente a missão de anunciá-Lo como Senhor de todos os povos, 

Senhor da história, do tempo e da eternidade. Assim sendo, a liturgia da Palavra dessa solenidade acentua muito 

mais a missão da Igreja do que o próprio fato da Ascensão. Este é o marco da missão. 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 também a nossa missão. Está em nossas mãos 

dar continuidade àquilo que Jesus ensinou. 

Na leitura de Ef 1,17-23, Paulo pede a Deus a sabedoria para os membros da comunidade. Não se trata 

de uma sabedoria humana, mas da inteligência para compreender o mistério da Igreja. Pede a Deus para 

iluminar os olhos mentes e corações, a fim de entenderem quão grande é a esperança para qual foram chamados. 

Se a leitura de At 1,1-11  convida os cristãos a não descuidar dos deveres concretos deste mundo, a leitura de 

Efésios 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 sentem sempre como estrangeiros 

à espera que Cristo venha buscá-los para ficarem com Ele para sempre. Nós, nesta mesma experiência, 

enquanto esperamos sua vinda gloriosa, em nossa missão assumida neste mundo, somos chamados a abraçar 

como verdade o que Cristo nos diz no final do Evangelho: "Eis que estou convosco todos os dias até o fim do 

mundo" (v. 20). 

 

PROFISSÃO DE FÉ: Com alegria e esperança, professemos nossa fé. (Página 09 do livro de canto: Credo 

Niceno-constantinopolitano). 

 

PRECES DA COMUNIDADE (Intenções livres pela Santa Igreja, pelo país, pelas famílias, vocações, em 

louvor pelos que se curaram do Coronavírus e pelos que cuidam dos que estão infectados). 

 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES: Rezemos juntos a oração vocacional: Senhor da Messe e Pastor Eterno, 

sabemos que a colheita é grande e poucos são os trabalhadores, por isso Vos suplicamos, envia Senhor, 

operários para a Vossa messe. Derrame sobre nós o Espírito do amor e da missão, suscitando novas 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 Evangelho. Desperte o coração de 

nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos para a ação pastoral em vossa Igreja. Maria, Mãe da 

Igreja e modelo das vocações, ajude-nos a responder SIM. Amém! 

- Rezar uma Ave Maria, Glória ao Pai, e cantar um refrão vocacional. 

 

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS: 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! 

- 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! 

- Celebramos com alegria a Páscoa do Cordeiro. Nossa esperança é que ressurgiremos com Cristo. Damos-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 terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviais! 

(2x) 

- Aceitai Senhor nossos louvores. Que cantemos sempre Sua bondade e misericórdia para conosco. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém. 

 

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

 

ORAÇÃO: 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. 

 

MOMENTO MARIANO: Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Rezemos em comunhão com a Paróquia 

Nossa Senhora Auxiliadora em São Mateus. Peçamos a intercessão da Mãe de Jesus para que auxilie e proteja 

todos os que lutam contra a violência, a pandemia, as injustiças e as divisões. Rezemos uma dezena do Terço. 

(Ao final, reze um “Glória ao Pai...”) 

 

ATENÇÃO! 
- Mantenha a Igreja viva pelas orações e comunhão. Também, você, dizimista, é convidado a fazer sua partilha mensal na 
Comunidade. Procure o coordenador ou equipe do dízimo para fazer sua contribuição. Veja na Comunidade formas de 

contribuir com as famílias carentes.  

- Escolha um momento do dia ao longo da semana para a Récita do Terço em família, como sugeriu o Papa Francisco. 
- Se possível, utilize o material do Grupo de Reflexão do mês de maio em algum dia da semana. Veja o material no site da 

Diocese ou no escritório paroquial. 

- 30/05 – Vigília de Pentecostes e no dia 31/05 – Solenidade de Pentecostes 

 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA: Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-poderoso e cheio de misericórdia: Pai e 

Filho e Espírito Santo. T. Amém. 
- Louvando o Senhor por seus grandes feitos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. T. Graças a Deus. 

 

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS - 24/05 A 31/05/2020 

 

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos começa hoje e se estenderá 

até dia 31 de maio. Um momento de rezarmos por todos os seguidores de 

Jesus. Que unidos, possam viver e testemunhar o Reino de Deus protegendo e 

se comprometendo com a vida. Neste ano a Semana traz como tema: 

"Gentileza gera Gentileza", inspirado na passagem dos Atos dos Apóstolos 

capítulo 28, versículo 2. Este é o relato em que Paulo é gentilmente acolhido 

após um naufrágio. A paz, a acolhida e o cuidado são para todos! Nós cristãos, 

devemos testemunhar a caridade pelos nossos gestos de caridade. 

 

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 - 

representando 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 traz em si o tema 

da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC-2020): Gentileza 

gera Gentileza. 

(https://conic.org.br/portal/semana-de-oracao) 

https://conic.org.br/portal/semana-de-oracao

