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Nº 2194 - Ano B - Branca
Ascensão do Senhor, solenidade - 20/05/2012

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Fazendo hoje memória da ascensão do
Senhor aos céus, entramos no sentido mais
profundo da sua ressurreição. Agrademos a
Deus essa elevação sagrada de todo o universo
com Jesus e a garantia de que nós todos, seres
humanos, fomos, com ele, introduzidos na
intimidade definitiva de Deus. Iniciamos hoje
a preparação para celebrar pentecostes e a
semana de oração pela unidade dos cristãos
“Todos seremos transformados pela vitória
de nosso Senhor Jesus Cristo”. Com Maria
e os apóstolos, aguardamos a força do alto
conforme a promessa de Jesus e o fazemos
em comunhão com todas as igrejas cristãs.
Alegres, iniciemos nossa celebração cantando.
3. CANTO DE ABERTURA: 8(CD 13), 36(CD 24)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Na alegria do encontro para louvar nosso
Deus, iniciemos a celebração em nome da
Trindade, fonte e modelo de toda a comunidade,
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

5. PERDÃO: 187, 161(CD 3)
Dir.: Supliquemos a misericórdia de Deus e reconheçamos os nossos pecados para participar
com dignidade da celebração.
(Após um momento de silêncio, o dirigente
convida a cantar).
Dir.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna! Amém!
6. GLÓRIA: 200 (CD 12), 202(CD 3)
Dir.: Demos glórias ao Pai e ao Filho e ao Espírito
Santo, cantando.
7. 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 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!

DEUS NOS FALA

Todos: AMÉM.
Dir.: Reunidos em nome da fé, a graça e a
verdade, a paz e a esperança de Deus, nosso
Pai, e de Jesus Cristo estejam com vocês!

8. PRIMEIRA LEITURA: At 1,1-11

TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO!

POR ENTRE ACLAMAÇÕES DEUS SE ELEVOU,
O SENHOR SUBIU AO TOQUE DA TROMBETA.

9. SALMO RESPONSORIAL: 46 (47)

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.

Social, para que sejam verdadeiros instrumentos de divulgação do teu Evangelho.
Senhor, fortalecei nossas comunidades para
que sejam anunciadores do teu Evangelho onde
quer que estejam.

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!

Dir.: Deus, nossa força e proteção, atende às
nossas preces e guia-nos em teus caminhos.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

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.

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 1,17-23
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

16. PARTILHA DOS DONS: 394 e 397(CD 20)

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

Dir.: Em agradecimento a Deus pelos dons
recebidos, de corresponsabilidade da manutenção da comunidade, partilhamos o que
temos e somos.

12. EVANGELHO: Mc 16,15-20

RITO DA COMUNHÃO

13. PARTILHA DA PALAVRA

17. PAI-NOSSO

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados
pela sabedoria de sua Palavra, rezemos juntos:
Pai nosso...

Anim.: Motivados pela Palavra de Deus, renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai todopoderoso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 5), 778
(CD 26)

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: No silêncio de nosso coração, vamos pensar em todas as Igrejas cristãs, nesta semana
de unidade dos cristãos, que todos sejam um,
disse o Senhor (pausa). Que a paz e o amor de
Cristo se estendam a todas as nossas Igrejas.
Saudemo-nos uns aos outros desejando a paz
tão sonhada por Jesus, o Cristo de nossa fé.

Dir.: Elevemos ao Deus da vida as nossas
preces.
VOSSA IGREJA ELEVA O CLAMOR, ESCUTAI
NOSSA PRECE SENHOR!
Senhor da vida, hoje é dia de oração pela China,
te pedimos pelos nossos irmãos e irmãs da Igreja
católica deste país, para que possam anunciar
com liberdade o Evangelho de Jesus Cristo.

19. COMUNHÃO: 501 (CD 14), 544 (CD 11)
20. ORAÇÃO

Senhor nosso Pai, olha com carinho para todos
e todas que se empenham pela unidade dos
cristãos, para que perseverem e não se cansem
de motivar para que todos sejam um.

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!

Senhor de bondade, pedimos pelos profissionais que atuam nos Meios de Comunicação
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Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força.
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe!

21. RITO DE LOUVOR: 831 (CD18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores, e, depois, canta-se um salmo
ou canto bíblico).

TODOS: Graças a Deus!
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira:
3ª-feira:
4ª-feira:
5ª-feira:

At 19,1-8;Sl 67(68); ô 16,29-33
At 20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11ª
At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19
At 22,30;23,6-11; Sl 15(16);
Jo 17,20- 26
6ª-feira: At 25,13b-21; Sl 102(103);
ô 21,15-19
Sábado: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11);
ô 21,20-25

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS
O CONIC-ES preparou a Semana de Unidade
dos Cristãos “Todos seremos transformados
pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo” (1
Cor 15, 51-58), com a seguinte programação:

ORIENTAÇÕES

w Dia 22 de maio – Terça-feira
IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA – Paróquia da Santíssima Trindade, Vila
Capixaba – Cariacica

w Preparar o local da celebração, destacando o Círio Pascal e a pia batismal.
w Acolher com carinho as pessoas
que chegarem para participar da
celebração.
w Solenizar o acendimento do Círio
Pascal antes da procissão de entrada.
Uma pessoa da comunidade acende
o Círio e proclama: “ Bendito sejas,
Deus da Vida, pela ressurreição e
ascensão de Jesus Cristo e por esta
luz radiante”.
w Solenizar o canto do Glória, lembrando que Jesus Cristo, nosso Redentor,
foi introduzido na glória dos céus, à
direita do Pai.
w Realçar a leitura dos Atos dos Apóstolos. Se possível, ela pode ser dialogada com viva expressão.
w Efetuar a profissão de fé, segundo
a forma realizada na Vigília Pascal
ou no Batismo. Uma pessoa pode
erguer o Círio Pascal e todos, a cada
interrogação do ministro, estendendo
a mão direita em direção ao Círio,
respondem: Creio!
w Incentivar a participação na Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos.
Semana de preparação para Pentecostes.

w Dia 23 de maio – Quarta-feira
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE VITÓRIA – IPU- Centro- Vitória
w Dia 24 de maio – Quinta-feira
IGREJA METODISTA – Bairro Manoel PlazaSerra
w Dia 25 de maio – Sexta-feira
IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL, Bairro Alvorada – Vila
Velha
23. CANTO FINAL: 648 (CD 5), 668
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da vida e da resistência nos dê a
graça de vivermos em fraterna
comunhão e fervorosos no serviço de sua
comunidade, agora e para sempre.
TODOS: Amém!
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, o
Pai, o Filho, o Espírito Santo!
TODOS: Amém!
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SILÊNCIO E PALAVRA: Caminho de Evangelização
Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das
Comunicações Sociais
Amados irmãos e irmãs,
Ao aproximar-se o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2012, desejo partilhar convosco
algumas reflexões sobre um aspecto do processo
humano da comunicação que, apesar de ser muito
importante, às vezes fica esquecido, sendo hoje
particularmente necessário lembrá-lo. Trata-se da
relação entre silêncio e palavra: dois momentos da
comunicação que se devem equilibrar, alternar e
integrar entre si para se obter um diálogo autêntico
e uma união profunda entre as pessoas. Quando
palavra e silêncio se excluem mutuamente, a
comunicação deteriora-se, porque provoca um
certo aturdimento ou, no caso contrário, cria um
clima de indiferença; quando, porém, se integram
reciprocamente, a comunicação ganha valor e
significado.
O silêncio é parte integrante da comunicação
e, sem ele, não há palavras densas de conteúdo.
No silêncio, escutamo-nos e conhecemo-nos
melhor a nós mesmos, nasce e aprofunda-se o
pensamento, compreendemos com maior clareza
o que queremos dizer ou aquilo que ouvimos do
outro, discernimos como exprimir-nos. Calando,
permite-se à outra pessoa que fale e se exprima
a si mesma, e permite-nos a nós não ficarmos
presos, por falta da adequada confrontação, às
nossas palavras e ideias. Deste modo abre-se um
espaço de escuta recíproca e torna-se possível
uma relação humana mais plena. (...)
Grande parte da dinâmica atual da comunicação é feita por perguntas à procura de
respostas. Os motores de pesquisa e as redes
sociais são o ponto de partida da comunicação
para muitas pessoas, que procuram conselhos,
sugestões, informações, respostas. Nos nossos
dias, a Rede vai-se tornando cada vez mais o lugar
das perguntas e das respostas, mas o homem
de hoje vê-se, frequentemente, bombardeado
por respostas a questões que nunca se pôs e a
necessidades que não sente. (...)
Devemos olhar com interesse para as várias
formas de sítios, aplicações e redes sociais que pos-

sam ajudar o homem atual não só a viver momentos
de reflexão e de busca verdadeira, mas também a
encontrar espaços de silêncio, ocasiões de oração,
meditação ou partilha da Palavra de Deus. (...)
Se Deus fala ao homem mesmo no silêncio, também o homem descobre no silêncio
a possibilidade de falar com Deus e de Deus.
«Temos necessidade daquele silêncio que se
torna contemplação, que nos faz entrar no silêncio
de Deus e assim chegar ao ponto onde nasce a
Palavra, a Palavra redentora» (Homilia durante a
Concelebração Eucarística com os Membros da
Comissão Teológica Internacional, 6 de Outubro
de 2006). (...)
Depois, na contemplação silenciosa, surge
ainda mais forte aquela Palavra eterna pela qual o
mundo foi feito, e identifica-se aquele desígnio de
salvação que Deus realiza, por palavras e gestos,
em toda a história da humanidade. Como recorda
o Concílio Vaticano II, a Revelação divina realiza-se
por meio de «ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal modo que as obras, realizadas
por Deus na história da salvação, manifestam e
confirmam a doutrina e as realidades significadas
pelas palavras; e as palavras, por sua vez, declaram
as obras e esclarecem o mistério nelas contido»
(Const. dogm. Dei Verbum, 2). E tal desígnio de
salvação culmina na pessoa de Jesus de Nazaré, mediador e plenitude da toda a Revelação. (...)
Palavra e silêncio. Educar-se em comunicação quer dizer aprender a escutar, a contemplar,
para além de falar; e isto é particularmente importante para os agentes da evangelização: silêncio e palavra são ambos elementos essenciais e
integrantes da ação comunicativa da Igreja para
um renovado anúncio de Jesus Cristo no mundo
contemporâneo. A Maria, cujo silêncio «escuta e faz
florescer a Palavra» (Oração pela Ágora dos Jovens
Italianos em Loreto, 1-2 de Setembro de 2007),
confio toda a obra de evangelização que a Igreja
realiza através dos meios de comunicação social.
Texto na integra na nossa página:
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