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Nº 2252 – Ano C – Branca
ASCENSÃO DO SENHOR, solenidade – 12/05/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Celebrando a Ascensão do Senhor,
sua elevação à direita do Pai, não comemoramos uma despedida, mas o jeito
novo de Ele se fazer presente entre nós,
seus discípulos.
Junto ao Pai como nosso eterno intercessor, Cristo continua acompanhando os seus
e, desse modo, propondo à humanidade
vida plena para todos.
Iniciemos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, na esperança de vivenciarmos a unidade sonhada por Deus.
Comemoramos também o Dia das Mães
que, com amor, dedicam suas vidas aos
filhos, ao esposo, ao trabalho e à comunidade.
Hoje é o Dia mundial das Comunicações
Sociais, e todos os evangelizadores são
chamados a cumprir o mandato de Jesus
a seus apóstolos e discípulos, antes de
subir aos céus: “Ide e pregai o Evangelho
a todas as nações”. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 8 (CD 13), 36
(CD 24)
4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 187, 161 (CD 3)
Dir.: Reconheçamos as nossas culpas para
celebrarmos de coração sincero.
(Breve silêncio)
Confiantes na misericórdia de Deus, cantemos:
Dir.: Deus, fonte de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 200 (CD 12), 202 (CD 3)
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
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.

Jesus Cristo, intercedei por nós ao Pai!
• Senhor da vida, fortalecei a tua Igreja,
corpo místico de Cristo, para que permaneça fiel no anúncio da Boa-Nova a todos
os povos, rezemos.
• Pai de infinita bondade, dai espírito de
sabedoria a todos os homens, para que
sejam libertados da fome, do medo, da
opressão e possam acolher a Palavra de
Cristo para sua salvação e para uma felicidade maior que toda expectativa humana,
rezemos.
• Senhor, nosso Pai, olhai 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, rezemos.
• Senhor de bondade, pedimos pelos
profissionais que atuam nos Meios de
Comunicação Social, para que sejam verdadeiros instrumentos de divulgação do
vosso Evangelho, rezemos.
• Deus de amor, dai sabedoria a todas as
mães para que consigam orientar os filhos,
de forma que se tornem cidadãos dignos
e cristãos autênticos, rezemos.

DEUS NOS FALA
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

Dir.: Ó Pai, essas são as preces da vossa
Igreja. Acolhei-as por vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. 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.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 24,46-53
16. PARTILHA DOS DONS: 394 e 397 (CD 20)

13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI-NOSSO

15. PRECES DA COMUNIDADE

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

Dir.: O Pai do céu colocou todas as coisas
nas mãos do Senhor Jesus, que ressuscitou e subiu ao céu. Ele intercede por nós.
Digamos com fé:

18. SAUDAÇÃO DA PAZ : 783 (CD 5),
778 (CD 26)
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Dir.: Deus nos conceda que Cristo, assim
como se manifestou aos discípulos após
a ressurreição, nos apareça em sua benevolência quando vier para o julgamento.

Dir.: No silêncio de nosso coração, vamos
pensar em todas as Igrejas cristãs, que celebram a semana de unidade dos cristãos,
para que todos sejam um (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.

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

19. COMUNHÃO: 501 (CD 14), 544 (CD 11)
20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18)

Todos: Amém.

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

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

21. 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.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33
3ª-feira: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113);
Jo 15,9-17
4ª-feira: At 20,28-38; Sl 67(68); Jô
17,11b-19
5ª-feira: At 22,30;23,6-11; Sl 15(16); Jo
17,20-26
6ª-feira: At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo
21,15-19
Sábado: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11);
Jo 21,20-25

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES
w Preparar o espaço da celebração, destacando
o Círio Pascal e a pia batismal, além da mesa
da Palavra e da Eucaristia.
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 de Jesus Cristo e por essa luz radiante!”
w Solenizar o hino do glória, recordando que
Jesus Cristo, nosso irmão, foi introduzido
na glória dos céus, à direita do Pai.
w Incentivar a participação na Semana de
Oração pela Unidade dos Cristãos. Semana
de preparação para Pentecostes.
w Hoje celebramos o dia Mundial das Comunicações Sociais: convidar profissionais da
Comunicação para participar da celebração.

• Participe da Semana da Unidade em sua
área pastoral! 14/5- área de Vitória; 15/5 área da Serra; 16/5 - área Cariacica/Viana;
17/5 - área de Vila Velha. Fique atento que
será divulgado o local.
23. CANTO ENVIO: 648 (CD 5), 668
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Que Deus todo-poderoso nos abençoe
no dia de hoje, quando o seu Filho subiu
no mais alto dos céus, abrindo o caminho
para a sua ascensão.
Todos: Amém.
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Redes Sociais,
novo lugar de evangelização
As redes sociais ocupam hoje um lugar
especial na vida do evangelizador que deseja
comunicar a Boa-Nova de Jesus Cristo a todos
no contexto da cultura em que vive, cumprindo
o mandato de Jesus a seus apóstolos e discípulos, antes de subir aos céus: “Ide e pregai o
Evangelho a todas as nações” (Mt 28,16). Este
é o elemento constitutivo da Igreja, que nasce
comunicadora por desejo explícito de Jesus
Cristo Ressuscitado, o verdadeiro comunicador
do Pai.
Por ser a Igreja comunicadora, ela não pode
ignorar o contexto cultural em que se situa; por
isso, é importante entender a cultura gerada pelas
novas tecnologias, que vem provocando novos
sujeitos e novas formas de relações. Estamos
em tempos de rede. Padre Antônio Spadaro, em
seu livro Ciberteologia, afirma que a rede social
“não é um instrumento, mas um ‘ambiente’ no
qual vivemos”. E em sua mensagem para o Dia
Mundial das Comunicações, o Papa Bento XVI
vem confirmar que o mundo digital favorece o
diálogo e o debate e que “as redes sociais, para
além de instrumento de evangelização, podem
ser um fator de desenvolvimento humano”. (...)
Fazer memória sempre foi algo essencial
nas diversas culturas. A celebração pascal,
desde o Antigo Testamento, sempre aconteceu
através do fazer memória da Ação Libertadora
de Deus em favor de seu povo. Assim, a História
de nossa Salvação é cantada e celebrada como
um Grande e Importante Memorial, uma vez que,
enquanto se comunica o Mistério Pascal, se vive
e se atualiza este Mistério Salvífico, por Obra do
Espírito Santo. (...)
É neste contexto que vamos perceber que
a Igreja, desde o início de sua missão, usou os
meios de seu tempo para anunciar o Evangelho de
Jesus Cristo. Mas, com o advento da imprensa,
deu-se uma verdadeira revolução cultural, quando
o anúncio do Evangelho, através deste meio de
comunicação, tornou-se mais abrangente. A

tradução e a impressão da Bíblia tiveram um
significado especial e, com isso, seguiram-se as
publicações de escritos teológicos e filosóficos,
favorecendo a evolução do pensamento humano
e a evangelização das culturas, como também
o desenvolvimento de uma cultura cristã.
Hoje vivemos um novo tempo da história. Entramos no mundo digital. Aos poucos
percebemos que precisamos de um exercício
semelhante ao da alfabetização, aprendendo
a nova gramática que a linguagem dos meios
exige. Chegamos à rede. Qual o alcance deste
novo jeito de comunicar? Como a Igreja pode
ingressar neste meio com seu objetivo originário
de portadora de uma Boa-Notícia para a humanidade em todos os tempos? Como anunciar o
Evangelho neste ambiente? (...)
Esses espaços, quando bem e equilibradamente valorizados, contribuem para favorecer
formas de diálogo e debate que, se realizadas
com respeito e cuidado pela privacidade, com
responsabilidade e empenho pela verdade,
podem reforçar os laços de unidade entre as
pessoas e promover eficazmente a harmonia da
família humana. A troca de informações pode
transformar-se numa verdadeira comunicação,
os contatos podem amadurecer em amizade,
as conexões podem facilitar a comunhão. Se
as redes sociais são chamadas a concretizar
este grande potencial, as pessoas que nelas
participam devem esforçar-se por ser autênticas,
porque nesses espaços não se partilham apenas
ideias e informações, mas em última instância
a pessoa comunica a si mesma” (DMC 2013).
Entremos, então, com coragem nesta
ambiência digital!
Dom Luiz Mancilha Vilela, ss.cc.
Arcebispo Metropolitano de Vitória do ES
Texto na íntegra no livrinho do 47º Dia
Mundial das Comunicações Sociais, CNBB,
Paulinas. 2013
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