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Ascensão do Senhor - 16/05/2010

“Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi
levado para o céu”
Dia Mundial das Comunidades Sociais

DEUS NOS REÚNE

Dir.: Que a alegria do Cristo Ressuscitado
nos fortaleça para celebrarmos esta festa
com nosso testemunho vivo de fé.

01. ACOLHIDA

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

02. INTRODUÇÃO

05. PERDÃO: 162, 183 (CD12)

Anim.: Cristo ressuscitou. Aleluia! Aleluia!
Irmãos e irmãs motivados pela alegria da
ressurreição somos convidados a levar a
Boa Nova da vida a todos os povos. Não
sabemos o dia em que o Pai vai instalar o
reino do céu aqui na terra, mas sabemos
que através de nossa missão e de nosso
serviço este dia se aproxima cada vez
mais. Alegres iniciemos nossa celebração
cantando.

Dir.: Entreguemos ao Pai nossas limitações
e dificuldades com o canto de perdão.

03. CANTO DE ABERTURA: 141, 142
(CD22)

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
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.

04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Comprometidos com a vontade do
Pai, invoquemos a Santíssima Trindade:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém!

06. GLÓRIA: 191 (CD12), 204 (CD3)
Dir.: Glorifiquemos a Jesus, com o Espírito
Santo na glória do Pai pela Vida Eterna que
também nos foi prometida.
07. ORAÇÃO

Vossa Igreja eleva um clamor. Escutai
nossa prece Senhor! (859 - CD5)

DEUS NOS FALA

Pai de Amor, ao recebermos o mesmo
Espírito Santo que Jesus prometeu aos
apóstolos sejamos fiéis testemunhas da
ressurreição de vosso Filho. Cantemos.

08. PRIMEIRA LEITURA: At 1,1-11

Pai de Amor, presente em todo tempo e
lugar, guiai-nos em nossa missão a fim
de participarmos da restauração do vosso reino como nosso testemunho de fé.
Cantemos.

09. 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.

Pai de Amor, iluminai nossas mentes para
que compreendamos a esperança para
a qual somos chamados e entendamos
o quanto rica e gloriosa é a herança do
vosso reino. Cantemos.
Pai de amor, rezemos por toda Igreja. Que
ela seja sempre fiel à missão de fazer
com que todos os povos sejam discípulos de Jesus, batizados em nome da
Santíssima Trindade, utilizando os meios
de comunicação social a serviço do bem
e da evangelização.

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 sentando no seu trono glorioso.

Dir.: Tudo isso Te pedimos, ó Pai, por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 1,17-23

16. PARTILHA DOS DONS: 518 e 527
(CD20)

11. EVANGELHO: Lc 24,46-53

17. LOUVAÇÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 391 (CD16)
ou Aleluia + antífona

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Demos graças ao Senhor nosso Deus!

14. PROFISSÃO DE FÉ

TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

Dir.: Unidos, como família, rezemos juntos nossa profissão de fé, refletindo cada
verdade professada. Creio em Deus Pai...

Dir.: Nós te damos graças ó Deus da Vida
Porque teu filho Jesus, crucificado e ressuscitado.

15. PRECES DA COMUNIDADE

Vencedor do pecado e da morte
Subiu hoje ao mais alto dos céus

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: Confiantes na bondade de Deus Pai,
façamos as preces de nossa comunidade.
Ao final de cada intercessão cantemos:

A ti, ó Pai a louvação, nesta festa da ressurreição.
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Dir.: Sentado a tua direita
Mediador entre o céu e a terra
Juiz do mundo e Senhor do universo
É a garantia de uma humanidade nova,
Liberta do mal e recriada à tua imagem e
semelhança.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

A ti, ó Pai a louvação, nesta festa da ressurreição.

• Dia do Congregado Mariano.
• Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos “Vois sois as testemunhas destas
coisas” Lc 24,48.

Dir.: Como Jesus se reuniu com os discípulos de Emaús
E se deu a conhecer a eles na partilha do pão
Nós também nos alegramos
Na partilha destes alimentos
E recebemos a revelação do seu amor e
a força da missão
(quando há Comunhão Eucarística prossegue)
Derrama sobre nós o teu Espírito
E recebe o louvor de todo universo
e de todas as pessoas que te buscam

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor Jesus Cristo, em virtude do
poder que tem de submeter a si todas as
coisas transfigure o nosso pobre corpo para
aproximá-lo do seu corpo glorioso, que está
à direita no Pai, agora e sempre. Amém.
Dir.: Ide e dêem testemunho da fé, ensinando a todos a Boa Nova de Jesus.

A ti, ó Pai a louvação, nesta festa da ressurreição.

TODOS: Graças a Deus

18. PAI NOSSO

24. CANTO FINAL: 802 (CD26), 1324

Dir.: Pai chegue a ti nossa louvação em
nome de Jesus nessa oração que Ele mesmo nos ensinou.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ªf At 19,1-8; Sl 67; Jo 16,29-33
3ªf At 20, 17-27; Sl 67; Jo 17,1-11a
4ªf At 20,28-38; Sl 67; Jo 17,11b-19
5ªf At 22,30.23,6-11; Sl 15; Jo 17,20-26
6ªf At 25,13b-21; Sl 102; Jo 21,15-19
Sáb 25,13b-21; Sl 102; Jo 21,15-19

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 608 (CD12),
603 (CD5)
Dir.: Na alegria da ressurreição saudemonos uns aos outros.
20. COMUNHÃO: 679, 720

ORIENTAÇÕES

21. ORAÇÃO

• Preparar o Círio Pascal junto à pia
batismal, enfeitando-o com flores e
fitas brancas ou amarelas.
• Enfeitar a mesa da Palavra com uma
colcha de retalhos ou fitas coloridas
com os nomes das Igrejas cristãs
presentes no bairro.

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 nossa humanidade já se
encontre gloriosa no Cristo ressuscitado.
Que vive e reina para sempre. Amém.
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• Acender solenemente o Círio
Pascal e a assembleia pode ser
incensada.
• O Pai nosso rezado ou cantado
de mãos dadas em comunhão com
todas as Igrejas cristãs.

MENSAGEM DO PAPA BENTO
XVI PARA O 44º DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
«O sacerdote e a pastoral no mundo digital:
os novos media ao serviço da Palavra»
Queridos irmãos e irmãs!
...Os meios modernos de comunicação
fazem parte, desde há muito tempo, dos
instrumentos ordinários através dos quais
as comunidades eclesiais se exprimem,
entrando em contacto com o seu próprio
território e estabelecendo, muito frequentemente, formas de diálogo mais abrangentes, mas a sua recente e incisiva difusão
e a sua notável influência tornam cada
vez mais importante e útil o seu uso no
ministério sacerdotal.
A tarefa primária do sacerdote é anunciar
Cristo, Palavra de Deus encarnada, e comunicar a multiforme graça divina portadora
de salvação mediante os sacramentos.
Convocada pela Palavra, a Igreja coloca-se
como sinal e instrumento da comunhão
que Deus realiza com o homem e que todo
o sacerdote é chamado a edificar n’Ele e
com Ele...
...Hoje, para dar respostas adequadas a
estas questões no âmbito das grandes
mudanças culturais, particularmente sentidas no mundo juvenil, tornaram-se um
instrumento útil as vias de comunicação
abertas pelas conquistas tecnológicas...

...Contudo, a divulgação dos «multimédia»
e o diversificado «espectro de funções» da
própria comunicação podem comportar o
risco de uma utilização determinada principalmente pela mera exigência de marcar
presença e de considerar erroneamente a
internet apenas como um espaço a ser
ocupado.
Ora, aos presbíteros é pedida a capacidade
de estarem presentes no mundo digital em
constante fidelidade à mensagem evangélica, para desempenharem o próprio papel
de animadores de comunidades, que hoje
se exprimem cada vez mais frequentemente
através das muitas «vozes» que surgem
do mundo digital, e anunciar o Evangelho
recorrendo não só aos mediatradicionais,
mas também ao contributo da nova geração de audiovisuais (fotografia, vídeo,
animações, blogues, páginas internet) que
representam ocasiões inéditas de diálogo e
meios úteis inclusive para a evangelização
e a catequese.
...Também no mundo digital deve ficar
patente que a amorosa atenção de Deus
em Cristo por nós não é algo do passado
nem uma teoria erudita, mas uma realidade
absolutamente concreta e actual. De facto,
a pastoral no mundo digital há-de conseguir
mostrar, aos homens do nosso tempo e
à humanidade desorientada de hoje, que
«Deus está próximo, que, em Cristo, somos
todos parte uns dos outros»
...A vós, queridos Sacerdotes, renovo o
convite a que aproveiteis com sabedoria as
singulares oportunidades oferecidas pela
comunicação moderna. Que o Senhor vos
torne apaixonados anunciadores da Boa
Nova na «ágora» moderna criada pelos
meios actuais de comunicação.
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