
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, bem-vindos à casa 
do Senhor. É na alegria da Páscoa semanal 
que nos reunimos para celebrar nossa vida 
de Comunidade. Celebrando o Mistério 
Pascal de Cristo neste domingo, fazemos 
memória da ascensão do Senhor aos céus, 
entramos assim, no sentido mais profundo 
da sua ressurreição e da missão que ele 
nos confiou: a elevação sagrada de todo 
o universo com Jesus, na intimidade de-
finitiva do Pai. Com Maria e os apóstolos, 
em oração com todas as Igrejas cristãs, 
invoquemos a vinda do Espírito Santo, 
para que repletos da força do alto, sejamos 
continuadores da missão de Jesus.

3. CANTO DE ABERTURA: 67 / 66

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: A paz do Cristo ressuscitado esteja 
com vocês.

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

5. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL

(Uma pessoa acende o círio e diz)

Bendito sejas, Deus da vida, pela ressur-
reição de Jesus Cristo, e por esta luz tão 
radiante!

(Incensa o círio e a Comunidade reunida, en-
quanto todos cantam)

Cristo subiu aos céus,
Sentou-se à direita de Deus poderoso.
É hoje o dia da alegria
E a tristeza não pode pensar em chegar!

6. ATO PENITENCIAL: 190 /165 (CD 23)

Dir.: Inclinemos nossos corações e pe-
çamos que Deus nos converta e mostre 
o seu perdão.

Dir.: O Deus todo-amoroso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

7. GLÓRIA: 210 (CD 23) / 212 (CD 23)

8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, a ascensão de 
vosso Filho, feliz e cheio de glória, já é 
nossa promoção, pois Ele é nossa cabeça 
e nós somos o seu corpo. Queremos estar 
em 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.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. PRIMEIRA LEITURA: At. 1,1-11

10. 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.

11. SEGUNDA LEITURA: Ef 1,17-23

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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

13. EVANGELHO: Lc 24,46-53

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

14. PARTILHA DA PALAVRA

15. PROFISSÃO DE FÉ

16. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Adoremos o Cristo, que exaltado na 
glória intercede por nós junto do Pai, e 
oremos:

Senhor, rei da Glória nós te pedimos.

– 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 e da promoção 
da paz. Rezemos.

– Concedei discernimento aos nossos 
governantes, para que tenham consciência 
dos seus deveres com a sociedade e pro-
movam ações que combatam todo tipo de 
desigualdade social, promovendo o Reino 
de Justiça e Paz. Rezemos.

– Reconciliastes todo o universo em vosso 
amor ao ser exaltado no céu. Assim, dai a 
todos os que trabalham pela preservação 
do planeta a firmeza e perseverança na 
missão. Rezemos.

– Na celebração litúrgica, como os após-
tolos, adoramos o Senhor e, na alegria 
pascal, esperamos o Espírito de Pente-
costes. Enviai sobre a humanidade a força 
do alto, para que revigore nossas mãos 
e nos encoraje a sermos testemunhas da 
ressurreição, promovendo uma unidade 
visível entre todas as igrejas, crenças e 
religiões, para que o mundo creia pela 
força do amor. Rezemos.

Dir.: 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.

17. PARTILHA DOS DONS: 409 (CD 25) 
/ 435 (CD 1)

Dir.: Irmãs e irmãos, o Senhor nos envia 
a serviço da edificação do Reino. Apre-
sentemos então, a Deus, nossos dons, 
e tudo que Dele recebemos, como sinal 
de gratidão e compromisso com nossa 
missão de batizados.  

DEUS NOS FALA
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RITO DA COMUNHÃO

18. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados (as) pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso...

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 780 (CD 26) / 
793 (CD 5)

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada 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).

20. COMUNHÃO: 553 / 609

21. RITO DE LOUVOR: 833 (CD 18) / 823 
(CD 18)

22. ORAÇÃO

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

23. NOTÍCIAS E AVISOS

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Como sugestão para esse dia, é 
bom que as equipes da Pastoral 
da Comunicação, PASCOM, tomem 
parte da liturgia em suas comuni-
dades.

Dir.: O Senhor Jesus Cristo, em virtude 
do seu poder de submeter a si todas as 
coisas, transfigure o nosso pobre corpo, 
conformando-o a seu corpo de glória, agora 
e sempre. Amém.

Abençoe-nos Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém.

Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

25. CANTO DE ENVIO: 648 (CD 5) / 649 
(CD 26)

26. 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: Sf 3,14-18, Is 12,2- 3.4bcd. 
 5-6 (R.6b), Lc 1,39-56

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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Queridos irmãos e irmãs!

No ano passado, refletimos sobre a 
necessidade de «ir e ver» para descobrir a 
realidade e poder narrá-la a partir da expe-
riência dos acontecimentos e do encontro 
com as pessoas. Continuando nesta linha, 
quero agora fixar a atenção noutro verbo, 
«escutar», que é decisivo na gramática da 
comunicação e condição para um autêntico 
diálogo.

Com efeito, estamos a perder a capa-
cidade de ouvir a pessoa que temos à nossa 
frente, tanto na teia normal das relações quo-
tidianas como nos debates sobre os assuntos 
mais importantes da convivência civil. Ao 
mesmo tempo, a escuta está a experimentar 
um novo e importante desenvolvimento em 
campo comunicativo e informativo, através 
das várias ofertas de podcast e chat audio, 
confirmando que a escuta continua essencial 
para a comunicação humana.

ESCUTAR COM O OUVIDO DO CORAÇÃO

A escuta corresponde ao estilo humilde 
de Deus. Ela permite a Deus revelar-Se como 
Aquele que, falando, cria o homem à sua 
imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como 
seu interlocutor. Deus ama o homem: por 
isso lhe dirige a Palavra, por isso «inclina o 
ouvido» para o escutar.

O homem, ao contrário, tende a fugir 
da relação, a virar as costas e «fechar os 
ouvidos» para não ter de escutar. Esta re-
cusa de ouvir acaba muitas vezes por se 
transformar em agressividade sobre o outro, 
como aconteceu com os ouvintes do diácono 
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Escutar com o ouvido do coração

Estêvão que, tapando os ouvidos, atiraram-
-se todos juntos contra ele (cf. At 7, 57).

Ouvidos, temo-los todos; mas muitas 
vezes mesmo quem possui um ouvido perfei-
to, não consegue escutar o outro. Pois existe 
uma surdez interior, pior do que a física. De 
fato, a escuta não tem a ver apenas com o 
sentido do ouvido, mas com a pessoa toda. 
A verdadeira sede da escuta é o coração. 

ESCUTAR-SE NA IGREJA

Também na Igreja há grande neces-
sidade de escutar e de nos escutarmos. É 
o dom mais precioso e profícuo que pode-
mos oferecer uns aos outros. Nós, cristãos, 
esquecemo-nos de que o serviço da escuta 
nos foi confiado por Aquele que é o ouvinte 
por excelência e em cuja obra somos chama-
dos a participar. «Devemos escutar através 
do ouvido de Deus, se queremos poder falar 
através da sua Palavra» . Assim nos lembra o 
teólogo protestante Dietrich Bonhöffer que o 
primeiro serviço na comunhão que devemos 
aos outros é prestar-lhes ouvidos. Quem não 
sabe escutar o irmão, bem depressa deixará 
de ser capaz de escutar o próprio Deus .

Cientes de participar numa comunhão 
que nos precede e inclui, possamos des-
cobrir uma Igreja sinfónica, na qual cada 
um é capaz de cantar com a própria voz, 
acolhendo como dom as dos outros, para 
manifestar a harmonia do conjunto que o 
Espírito Santo compõe.

Roma, São João de Latrão, na Memória de São 
Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2022.
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