
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA
Irmãos e irmãs, bem-vindos! Repletos da alegria 
do Ressuscitado, nos reunimos neste Domingo, 
nossa Páscoa semanal, para celebrarmos nossa 
vida de comunidade.

2. INTRODUÇÃO
Anim.: Celebrando o Mistério Pascal de Cristo, 
fazemos hoje a memória de sua ascensão aos 
céus. Entramos no sentido mais profundo de sua 
ressurreição e da missão que Ele nos confiou. 
Fazendo-se servo foi elevado pelo Pai como 
Senhor de tudo e de todos, n’Ele está o sentido 
e a referência de todo Universo. 
Toda a Igreja que, guiada pelo Espírito Santo, 
continua no mundo sua missão, participa do 
mistério de sua ascensão e, como peregrina 
do Evangelho, tem como horizonte aquele lugar 
que o próprio Filho ocupa na companhia de seu 
Pai, dotando a comunidade dos fiéis de sentido. 
Com Maria e os Apóstolos, em comunhão com 
todas as igrejas cristãs que iniciam a Semana 
de Oração pela Unidade Cristã e celebram o 
Dia de Oração pela Igreja na China, aguarda-
mos a promessa de Jesus: o envio do Espírito 
Santo, para alcançarmos a plena comunhão 
em seu amor. 
Que o mesmo Espírito inspire também as 
comemorações do 54° Dia Mundial das Co-
municações Sociais, para que, obedientes ao 
envio do Senhor, sejam no mundo instrumentos 
essenciais para a propagação do Evangelho. 
Na alegria do encontro, entoemos o canto de 
abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 67 / 135 (CD 22)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele 
ressuscitou! Que sua paz esteja com vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. RITO DE ASPERSÃO

Dir.: No dia em que celebramos a subida de 
Jesus aos céus, por meio de sua Palavra Ele 
promete estar sempre conosco, e nos convida 
a sermos suas testemunhas trabalhando pelo 
crescimento do Reino de Deus no mundo. 
(Aproximando-se da fonte batismal)

Dir.: Bendigamos a Deus por esta água e peça-
mos que Ele renove a graça do santo Batismo, 
para permanecermos fiéis ao Espírito que rece-
bemos. (Todos rezam em silêncio)

Dir.: Ó Deus, nós te bendizemos por esta água 
que criaste para fecundar a terra, 
lavar nossos corpos e refazer nossas forças. 
Por ela, libertaste o teu povo do cativeiro 
e aplacastes no deserto a sua sede; 
por ela os profetas anunciaram uma nova aliança
e, consagrada pelo Cristo no Jordão,
criaste uma nova humanidade.
Que esta água, recordando o nosso Batismo,
Nos faça participar da alegria
Dos que foram batizados na Páscoa.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

(A assembleia é aspergida, enquanto canta. Ao 
terminar a aspersão, quem preside volta para 
a cadeira e conclui.)

Dir.: Que Deus todo-poderoso nos purifique 
dos nossos pecados e, por esta celebração, 
nos torne dignos da mesa de seu reino. Amém.  

6. GLÓRIA: 200 (CD 12), 202 (CD 3)

Dir.: Na alegria de celebrar o dia em que o Senhor 
subiu ao céu, entoemos o nosso hino de louvor. 
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DEUS FAZ COMUNHÃO

7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, a ascensão de vosso 
Filho, feliz e cheio de glória, já é nossa pro-
moção, pois Ele é nossa cabeça e nós somos 
o seu corpo. Queremos estar com Cristo, que 
nos quer onde Ele está. Fazei-nos viver esta 
festa, agradecendo, felizes, a esperança que 
nos dais. Por Nosso Senhor Jesus Cristo na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: At 1,1-11

9. SALMO RESPONSORIAL: 46(47)

Por entre aclamações Deus se elevou,
o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Povos todos do universo, batei palmas,
gritai a Deus aclamações de alegria!
Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo,
o soberano que domina toda a terra.
Por entre aclamações Deus se elevou,
o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa,
salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!
Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,
ao som da harpa acompanhai os seus louvores!
Deus reina sobre todas as nações,
está sentado no seu trono glorioso.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 1,17-23

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; con-
vosco estarei, todos os dias, até o fim dos 
tempos, diz Jesus.

12. EVANGELHO: Mt 28, 16-20

Dir.: O Senhor esteja convosco! 

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.

TODOS: Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Com a mente e o coração elevados aos 
céus, confiantes que Cristo, Rei da glória, está 
conosco até o fim, intercedendo por nós junto 
ao Pai, rezemos:

Senhor da glória, atendei-nos.

– Senhor, por Cristo exaltado no céu, conduzi a 
Igreja em sua ação evangelizadora no mundo, 
testemunhando vossa Palavra e construindo 
aqui o vosso projeto de vida, justiça e paz. 
Nós vos pedimos.
– Pai, por Cristo elevado na cruz e exaltado na 
glória, vinde em auxílio das pessoas que sofrem 
pela doença, pela miséria e pelo abandono. 
Nós vos pedimos.
– Senhor, por Cristo que fez da vida uma oferen-
da de amor e serviço, iluminai com a sabedoria 
do Evangelho todos os profissionais que atuam 
nos meios de Comunicação Social, para que 
também se coloquem a serviço da vida, da 
justiça e da paz. Nós vos pedimos.
– Pai Santo, por Cristo, que elevado ao céu 
prometeu-nos o envio do Espírito Santo, ilumi-
nai-nos com o mesmo Espírito para vivermos 
intensamente a Semana de Oração pela Unidade 
Cristã, fazendo nascer uma humanidade nova, 
recriada à vossa imagem e semelhança. Nós 
vos pedimos.

Dir.: Deus da glória, atendei os nossos pedidos, 
por Cristo elevado aos céus, que é o Senhor 
nosso. Amém.

 

16. PARTILHA DOS DONS: 394 / 397 (CD20)

Dir.: A partilha é fruto de um coração verdadei-
ramente elevado ao céu, que assume o apelo 
do Senhor ao anúncio da Boa Nova do Reino. 
Partilhemos então, das bênçãos recebidas do 
Pai, na certeza de que ajudarão na ação evan-
gelizadora e na promoção do Reino.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Guiados pelo espírito de Jesus exaltado na 
glória, e iluminados pela sabedoria do Evange-
lho, ousamos dizer: Pai Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

DEUS NOS FALA



25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: At 19,1-8 Sl 67(68),2-3.4-5ac.6-7ab 
(R/. 33a) Jo 16,29-33

3.ª-feira: At 20,17-27 Sl 67(68),10-11.20-21 
(R/. 33a) Jo 17,1-11a 27

4.ª-feira: At 20,28-38 Sl 67(68),29-30.33-
34.35-36 (R/. 33a) Jo 17,11b-19

5.ª-feira: At 22,30; 23,6-11 Sl 15(16),1-2a e 
5.7-8.9-10.11 (R/. 1) Jo 17,20-26

6.ª-feira: At 25,13b-21 Sl 102(103),1-2.11 
-12. 19-20ab (R/.19a) Jo 21,15-19

Sábado: At 28,16-20.30-31 Sl 10(11), 4.5 e 7 
(R/. cf. 7b) Jo 21,20-25
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(Omite-se o abraço da paz conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo para a prevenção 
da Covid-19)

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 501 (CD 14) / 544 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR: 845 / 842

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus todo-poderoso, Vós 
nos dais vosso Filho amado e deixais o ser 
humano gozar das coisas divinas. Fazei nosso 
coração se voltar para o alto, onde a nossa 
humanidade já se encontra gloriosa no Cristo 
ressuscitado, que vive e reina para sempre. 
Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que o Deus todo-poderoso nos abençoe 
no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no 
mais alto dos céus, abrindo o caminho para a 
vossa ascensão. 

TODOS: Amém.

Dir.: Deus nos conceda que o Cristo, assim 
como se manifestou aos discípulos após a 
ressurreição, nos apareça em sua eterna bene-
volência quando vier para o julgamento. 

TODOS: Amém.

Dir.: E que nós, crendo que o Cristo está sentado 
com o Pai em sua glória, possamos experi-
mentar a alegria de tê-lo conosco até o fim dos 
tempos, conforme sua promessa. 

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 648 (CD 5), 649 (CD 26)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Lucernário: Uma pessoa acende o Círio Pas-
cal e diz:
Bendito sejas, Deus da vida, pela ressurreição 
de Jesus Cristo e por esta luz radiante!
w Cuidar do espaço celebrativo para que seja 
expressão da Páscoa do Senhor, destacando o 
Círio Pascal, a fonte batismal, a mesa da Palavra 
e a mesa da Eucaristia. Enfeitar com flores. 
w No início da Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, convidar pessoas de outras Igrejas 
para participar da procissão de abertura. 
w Colocar em destaque objetos que expressem 
os meios de comunicação da Arquidiocese, 
da Paróquia ou Comunidade: Revista da Ar-
quidiocese, da Paróquia, Logomarca da rádio 
América, Folheto Caminhada, Plano Pastoral da 
Arquidiocese, mensagens do Papa, instrumentos 
da Pastoral da Comunicação). 
w Os cantos sejam preparados com antece-
dência e de acordo com a liturgia da Festa da 
Ascensão do Senhor.
w Celebra-se neste 24 de maio o Dia de oração 
pela Igreja na China, instituído pelo Papa emérito 
Bento XVI, em 2007.
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CARTA DO PAPA FRANCISCO

AOS JORNAIS DE RUA

 
D.S.M., 21 de abril de 2020

 
 As vidas de milhões de pessoas no 
nosso mundo, que já se confrontam com 
tantos desafios difíceis e oprimidas pela 
pandemia, mudaram e estão a ser postas 
à prova. As pessoas mais frágeis, os in-
visíveis, os desabrigados correm o risco 
de pagar a conta mais alta.
 Por isso, quero saudar o mundo dos 
jornais de rua e, em especial, os seus 
vendedores, na sua maioria desabrigados, 
gravemente marginalizados, desemprega-
dos: milhares de pessoas em todo o mundo 
vivem e têm um emprego graças à venda 
destes jornais extraordinários.
 Em Itália estou a pensar na bela ex-
periência de Scarp de’ tenis, o projeto da 
Caritas que permite a mais de 130 pessoas 
em dificuldade ter um rendimento e com 
ele aceder aos direitos fundamentais de 

cidadania. E isto não é tudo. Estou a pensar 
na experiência de mais de 100 jornais de 
rua de todo o mundo, publicados em 35 
países diferentes e em 25 línguas diversas, 
que garantem trabalho e rendimentos a 
mais de 20.500 pessoas desabrigados 
no mundo.  
 Há muitas semanas que os jornais de 
rua não são vendidos e os seus vendedores 
não conseguem trabalhar. Desejo expressar 
a minha proximidade a jornalistas, volun-
tários, pessoas que vivem graças a estes 
projetos e que, nestes tempos, trabalham 
com muitas ideias inovadoras. A pandemia 
tornou o vosso trabalho difícil, mas tenho 
a certeza de que a grande rede de jornais 
de rua do mundo voltará mais forte do que 
antes. Olhar para as pessoas mais pobres, 
nestes dias, pode ajudar-nos a todos a 
tomar consciência do que realmente nos 
está a acontecer e da nossa verdadeira 
condição. A todos vós, a minha mensagem 
de encorajamento e de amizade fraterna. 
Obrigado pelo trabalho que desempenhais, 
pela informação que distribuís e pelas 
histórias de esperança que contais.

Francisco

Mensagem


