
- Preparar a entrada com o Círio Pascal no início da
celebração: uma pessoa, usando vestes brancas conduz
o Círio até o presbitério. Enquanto isso, canta-se o re-
frão nº 53: "Queremos ver Jesus, Caminho, Verdade e
Vida. Queremos ver Jesus; queremos ver Jesus".
- Durante a procissão de entrada, alguém vestindo a
camisa da rádio Kairós FM entra com um cartaz com a
palavra "Escutai". Esta palavra é o tema do 56º Dia
Mundial das Comunicações Sociais.

01. ACOLHIDA
C. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor! É
na alegria da páscoa semanal que nos reunimos para
celebrar nossa vida de comunidade. Jesus é nosso
mestre e modelo nesta caminhada rumo à pátria
definitiva. Com o desejo de alcançar a glorificação
ao lado de Cristo, cantemos.

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

03. SAUDAÇÃO
D. Nesta solenidade da Ascensão de nosso Se-
nhor aos céus, saudemos a Trindade Santa: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de ale-
gria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Com a Ascensão do Senhor, recordamos a gran-
deza do Pai, que vence a morte e eleva Jesus. No
mistério pascal de Cristo, Deus nos mostra que a
nossa missão consiste em realizar sempre a sua von-
tade. Somos fortalecidos pela graça e força do
Espírito Santo para sermos continuadores da mis-
são de Jesus. A Ascensão do Senhor é o selo da
nossa vitória sobre as forças desse mundo e é uma
garantia de nossa participação na glória eterna. Hoje,
também celebramos o Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais. Em nossa diocese temos a Rádio
Kairós 94,7 FM, que é um grande veículo de co-
municação do Evangelho em nosso solo diocesano.
Na mensagem dirigida ao povo por ocasião deste
dia, o Papa Francisco pede aos fiéis para escutar
com o ouvido e com o coração.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Desejando participar da vitória de Cristo sobre
o pecado e a morte, peçamos perdão a Deus (si-
lêncio). Cantemos:
L.: Missal Romano. No YouTube: https://youtu.be/
i1KsCmJPAqk
1. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes
com o dom do Espírito, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!
2. Cristo, que dais a vida a todas as coisas com o
poder da vossa Palavra, tende piedade de nós!
T. Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos,
tende piedade de nós!
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T. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Agradeçamos ao Deus da vida, que em Jesus
Cristo nos reconciliou e nos garantiu a vida eterna.
Cantemos: Glória a Deus nas alturas!... nº 253

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 de seu 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
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
Entre aclamações Jesus subiu... nº 341

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- A paixão de Jesus mostra-nos o quanto ele foi fiel à
vontade do Pai. Não que o Pai quisesse de antemão
a sua morte mas, ele a assumiu como consequência
da missão que o Pai lhe confiou: anunciar a Boa Nova
do Reino. Por sua fidelidade a esta missão, Jesus foi
resgatado da morte com poder e elevado à direita de
Deus, nos céus. Sua Ressurreição e Ascensão são
sinais da aprovação de Deus Pai a tudo o que o Filho
fez. A Jesus foi dada toda a autoridade no céu e na

terra. Ele está acima de todo principado, potestade,
fortaleza e senhorio ou qualquer outro título que se
possa nomear. Ele é a plenitude da qual recebemos
todo bem e toda graça! Todas estas verdades da nossa
fé, nos foram transmitidas através do relato da As-
censão. Celebrar a Ascensão é celebrar a exaltação
de Jesus Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e
da morte. Com Ele, celebramos a certeza da nossa
vitória sobre a morte eterna.
- Lucas é o único autor do Novo Testamento que
narra a exaltação de Jesus como um arrebatamento
ante os olhos dos discípulos quarenta dias após a
páscoa. Esta é uma catequese de Jesus ressuscita-
do com seus discípulos que o evangelista dá desta-
que. Ele pretende responder de modo muito concre-
to e palpável à Igreja do seu tempo, um problema
importante para a plenitude da fé: a crença na se-
gunda vinda de Cristo, que alguns achavam que era
imediata. Diz o texto: "Homens da Galileia, por que
estais aí a contemplar o céu?" Com esta frase o au-
tor quer ressaltar que a Páscoa de Jesus não é uma
realidade terrena. Pelo contrário, sua força renova-
dora se espalha em todo o tempo e espaço da vida e
missão da Igreja. Pode-se dizer que nesta cena te-
mos o despertar missionário da Igreja. Ele ganha força
e significado com a presença do Ressuscitado. É
atitude errada ficar parado, olhando para o céu. Pois
a ordem de Jesus é movimento: "Ide e fazei discípu-
los meus todos os povos". Ao discípulo compete ser
testemunha do Ressuscitado na Igreja e no mundo.
- Nesta tarefa, não estamos sozinhos. Ele prometeu
estar conosco. Com sua Ascensão, Jesus nos priva
de sua presença física na terra. Mas essa privação
tornou-se uma nova forma de presença. Jesus abre
para nós, que fomos batizados, a possibilidade de vi-
ver com Ele "todos os dias até o fim do mundo". O
Deus em quem nós cremos não é um Deus distante,
mesmo sendo um Deus muito além da natureza hu-
mana. Por isso tantas vezes repetimos na liturgia:
"Ele está no meio de nós!"
- 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 solenidade de
hoje revela, assim, o verdadeiro sonho de Deus para
a humanidade: a vida plena, perfeita e imortal. A as-
censão de Jesus é portanto, uma nova presença do
Mestre, que se manifesta mediante sinais da missão
evangelizadora dos discípulos.
- Neste tempo que se iniciou com a ascensão do
Senhor e vai até o dia de sua volta, cabe aos cristãos
trabalharem incansavelmente pela unidade dos se-
guidores de Jesus; pela construção da paz e reconci-



liação dos povos; e tantas outras atividades que nos
fazem testemunhas do Cristo. Ele mesmo, através
de seu Espírito, é quem nos inspira a promoção e
defesa da vida. O projeto divino de salvação e liber-
tação da humanidade passou para as mãos da Igre-
ja. Ela, como comunidade missionária, deverá pros-
seguir seu caminho conduzindo a humanidade para a
eternidade, para a vida plena.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Confiantes, professemos nossa Fé: Creio em
Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Invoquemos com alegria o Senhor Jesus Cristo.
Elevado da terra, Ele atrai para si todas as coisas.
Digamos com fé: Cristo, rei da glória, nós vos
louvamos!
L.1 Senhor, que subistes vitorioso para o céu, con-
duzi os homens e as mulheres à perfeição da cari-
dade. Rezemos.
L.2 Senhor, que voltastes à vida depois de sofrer a
Paixão, confirmai hoje nossa fé na Ressurreição.
Rezemos.
L.1 Senhor, que sua Igreja continue fielmente no
mundo a missão de anunciar o Evangelho a todos
os povos. Rezemos.
L.2 Senhor, pela Rádio Kairós, grande meio de
Evangelização em nossa diocese, e outros veículos
de comunicação, que sejam espaços de encontro
com Deus e com os irmãos. Rezemos.
L.1 Senhor, pelos cristãos, a fim de que consigam
oferecer ao mundo um modelo de reconciliação e
unidade. Rezemos.
D. Ouvi, ó Rei da Glória, nossos pedidos. Vós que
viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos no altar do Senhor nossa caminhada
pascal. Tudo o que temos vivenciado nesse tempo
nos ajude a progredir no caminho da santidade.
Apresentemos também nossas ofertas e dízimo
como sinal de nossa participação efetiva na missão
da Igreja. Cantemos: Bendito sejas,... nº 507

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
T. Para sempre seja louvado.
D. Nós vos agradecemos, Pai de amor, porque de
vós recebemos Jesus Cristo, Verbo eterno que se
encarnou no seio da humanidade e se fez ser um de
nós. Que tendo sofrido por nossos pecados res-

suscitou para nossa salvação. Ele é o Príncipe da
Paz, Senhor da missão e da Igreja. Por Ele abris
para nós a esperança de um mundo novo.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos ao
Senhor.
D. Nós vos louvamos Senhor Jesus Cristo, que vin-
do ao mundo mostrou o rosto misericordioso do
Pai e nos reconciliou com o Criador e suas criatu-
ras. Nós vos agradecemos porque pela vossa morte
mostrou ao mundo o verdadeiro amor, pela ressur-
reição mostrou-nos a verdadeira vida e pela as-
censão nos mostra a eternidade.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos ao
Senhor.
D. Nós vos adoramos Divino Espírito, Senhor que
dá a vida e procede do Pai e do Filho. Que com o
Pai e o Filho deve ser adorado. Nós vos bendize-
mos, porque por vossa ação fomos enviados a pro-
clamar um novo mundo e constituir uma nova famí-
lia pela fé, esperança e caridade.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos ao
Senhor.
D. Aceitai, Senhor, nossos louvores. Que possa-
mos cantar sempre vossa bondade e misericórdia
com nossas vidas e obras. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o 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. Obedientes à Palavra do Salvador e formados
por seu divino ensinamento, rezemos: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. O Ressuscitado nos envia para testemunharmos
a paz. Seu Espírito nos fortalece e anima nesta mis-
são. Cantemos
Senhor, fazei de mim... nº 554

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. "Eis que estou convosco todos os dias, até o
fim dos tempos, aleluia!" Eis o Cordeiro de Deus,
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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.
- Ó morte, onde está tua vitória... nº 698

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
- 29/05 a 05/06 - Semana de oração pela unidade dos cris-
tãos (SOUC) promovida pelo CONIC (Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs do Brasil). Obs.: Ler as informações ao
lado e, se possível apresentar o cartaz.
- 29/05 a 05/06 - Semana do Meio Ambiente.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Vivendo a missão, ide em paz e o Senhor nos
acompanhe. T. Graças a Deus.
- Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o cruci-
fixo com toda a equipe reunida:
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

20. CANTO: O Senhor subiu ao céu... nº 769

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE
DOS CRISTÃOS (SOUC)

- Promovida mundialmente pelo Pontifício Conse-
lho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e
pelo Conselho Mundial de Igrejas, a Semana de
Oração pela Unidade Cristã (SOUC) acontece em
períodos diferentes nos dois hemisférios. No he-
misfério Norte, o período tradicional é de 18 a 25
de janeiro. No hemisfério Sul as Igrejas geralmen-
te celebram a Semana no período de Pentecostes.
- Este ano, a Semana acontece de 29 de maio a
05 de junho com o tema: "Vimos o seu astro no
oriente e viemos prestar-lhe homenagem" (cf.:
Mateus 2:2). A arte escolhida foi enviada por Ale-
xandre Amorim. Baseada na técnica da xilogravura,
representa os três reis magos indo ao encontro do
menino Jesus que, com José e Maria, estavam na
tenda de Belém. O Evangelho de Mateus nos lem-
bra que o aparecimento do astro/estrela no céu da
Judeia representa um sinal de esperança que con-
duz os magos e os povos da terra ao lugar de nas-
cimento de Jesus. Esse astro é um dom, uma indi-
cação da presença amorosa de Deus para toda a
humanidade. A jornada realizada pelos magos até a
manjedoura representa a busca da humanidade pela
amorosidade de Deus e diversidade da criação. Eles
nos revelam que, a partir de Jesus, Deus deseja a
unidade entre todas as nações. Os magos viajam
vindo de países distantes e representam culturas
diversas, mas estão impulsionados pela mesma es-
perança que é a da inauguração de um novo tempo
em que os conflitos, discriminações e violências
sejam, por fim, superados. Por isso, as pessoas cris-
tãs são chamadas a ser um sinal de Deus, vivendo
de forma concreta a unidade na diversidade.
- Mais informações no site do CONIC: https://
www.conic.org.br/portal/

Leituras para a Semana
2ª At 19,1-8 / Sl 67(68) / Jo 16,29-33
3ª Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b / Is 12 / Lc 1,39-56 - Festa da
Visitação de Nossa Senhora
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 (À noite,
Folheto para a Vigília de Pentecostes)


