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5,5 cm (largura)
7,5cm (altura)

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Celebramos a as-
censão de Cristo e o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, tendo 
como eixo a família, donde brota o 
dom da comunicação, porque ela é o 
ambiente privilegiado do encontro 
na gratuidade do amor. 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.

(silêncio)
P. Senhor, que, subindo ao céu, nos 
presenteastes com o dom do Espí-
rito, tende piedade de nós. 
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que dais vida a todas as 
coisas com o poder de vossa pala-
vra, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, Rei do universo e Senhor 
dos séculos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 

1. ABERTURA (CD X Fx 15) Sl.46(47)
Aleluia! Batei palmas, povos 
todos! * Cantai músicas alegres, 
aleluia! * Aleluia! Deus é gran-
de e poderoso, * pois governa o 
mundo inteiro, aleluia!

1. Nos mandou levar a todos * a 
mensagem do amor. * Ele fez 
uma aliança * com o povo que 
escolheu!

2. O Senhor é vencedor, * triunfan-
te sobre o céu. * Ele é Rei de toda 
a terra; * cantai hinos de vitória!

3. Deus domina o mundo inteiro, * as-
sentado no seu trono. * Reuniu os po-
vos todos: * Todos são povo de Deus!
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 Anim. Elevemos nossas 
mentes para escutar a Palavra de 
Deus, que nos revela como a ascensão 
do Senhor nos insere na família divi-
na e nos interpela a lutar para que a 
família seja o lugar onde se comunica 
o amor. 

6. PRIMEIRA LEITURA (At 1,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
1No meu primeiro livro, ó Teófilo, 
já tratei de tudo o que Jesus fez e 
ensinou, desde o começo, 2até o 
dia em que foi levado para o céu, 
depois de ter dado instruções pelo 
Espírito Santo, aos apóstolos que 

RITOS INICIAIS LITURGIA DA PALAVRA

céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. / Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus todo-
-poderoso, a ascensão do vosso Filho 
já é nossa vitória. Fazei-nos exultar 
de alegria e fervorosa ação de graças, 
pois, membros de seu corpo, somos 
chamados na esperança a participar 
da sua glória. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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3. 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.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 4, 1-13)
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios.
Irmãos: 1Eu, prisioneiro no Senhor, 
vos exorto a caminhardes de acor-
do com a vocação que recebestes: 
2Com toda a humildade e mansi-
dão, suportai-vos uns aos outros 
com paciência, no amor. 3Aplicai-
-vos a guardar a unidade do espí-
rito pelo vínculo da paz. 4Há um 
só Corpo e um só Espírito, como 
também é uma só a esperança à 
qual fostes chamados. 5Há um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo, 
6um só Deus e Pai de todos, que 
reina sobre todos, age por meio 
de todos e permanece em todos. 
7Cada um de nós recebeu a graça 
na medida em que Cristo lha deu. 
8Daí esta palavra: “Tendo subido 
às alturas, ele capturou prisionei-
ros, e distribuiu dons aos homens”. 
9“Ele subiu!” Que significa isso, 
senão que ele desceu também às 
profundezas da terra? 10Aquele que 
desceu é o mesmo que subiu mais 
alto do que todos os céus, a fim de 
encher o universo. 11E foi ele quem 
instituiu alguns como apóstolos, 
outros como profetas, outros ainda 
como evangelistas, outros, enfim, 
como pastores e mestres. 12Assim, 
ele capacitou os santos para o mi-
nistério, para edificar o corpo de 
Cristo, 13até que cheguemos todos 
juntos à unidade da fé e do conhe-
cimento do Filho de Deus, ao esta-
do do homem perfeito e à estatura 
de Cristo em sua plenitude. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD X = FX 3)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
* Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia, aleluia!

tinha escolhido. 3Foi a eles que Je-
sus se mostrou vivo depois da sua 
paixão, com numerosas provas. 
Durante quarenta dias, apareceu-
-lhes falando do Reino de Deus. 
4Durante uma refeição, deu-lhes 
esta ordem: “Não vos afasteis de 
Jerusalém, mas esperai a realização 
da promessa do Pai, da qual vós me 
ouvistes falar: 5‘João batizou com 
água; vós, porém, sereis batizados 
com o Espírito Santo, dentro de 
poucos dias’”. 6Então os que esta-
vam reunidos perguntaram a Jesus: 
“Senhor, é agora que vais restaurar 
o Reino em Israel?” 7Jesus respon-
deu: “Não vos cabe saber os tempos 
e os momentos que o Pai determi-
nou com a sua própria autoridade. 
8Mas recebereis o poder do Espí-
rito Santo que descerá sobre vós, 
para serdes minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judéia e 
na Samaria, e até os confins da ter-
ra”. 9Depois de dizer isto, Jesus foi 
levado ao céu, à vista deles. Uma 
nuvem o encobriu, de forma que 
seus olhos não mais podiam vê-
-lo. 10Os apóstolos continuavam 
olhando para o céu, enquanto Je-
sus subia. Apareceram então dois 
homens vestidos de branco, 11que 
lhes disseram: “Homens da Gali-
léia, por que ficais aqui, parados, 
olhando para o céu? Esse Jesus que 
vos foi levado para o céu, virá do 
mesmo modo como o vistes partir 
para o céu”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL  
Sl 46(47) (CD X Fx16)

Por entre aclamações Deus se 
elevou, * o Senhor subiu ao to-
que da trombeta.

1. Povos todos do universo, batei 
palmas, * gritai a Deus aclama-
ções de alegria! * Porque sublime 
é o Senhor, o Deus Altíssimo, * o 
soberano que domina toda a terra.

2. Por entre aclamações Deus se ele-
vou * o Senhor subiu ao toque da 
trombeta. * Salmodiai ao nosso 
Deus ao som da harpa, * salmodiai 
ao som da harpa ao nosso Rei!

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

10. EVANGELHO (Mc 16,15-20)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, Jesus se ma-
nifestou aos onze discípulos, 15e 
disse-lhes: “Ide pelo mundo intei-
ro e anunciai o Evangelho a toda 
criatura! 16Quem crer e for batiza-
do será salvo. Quem não crer será 
condenado. 17Os sinais que acom-
panharão aqueles que crerem serão 
estes: expulsarão demônios em 
meu nome, falarão novas línguas; 
18se pegarem em serpentes ou be-
berem algum veneno mortal, não 
lhes fará mal algum; quando im-
puserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados”. 19Depois de 
falar com os discípulos, o Senhor 
Jesus foi levado ao céu, e sentou-se 
à direita de Deus. 20Os discípulos 
então saíram e pregaram por toda 
parte. O Senhor os ajudava e con-
firmava sua palavra por meio dos 
sinais que a acompanhavam.
– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso / criador do céu e da terra,/ 
e em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; /
nasceu da Virgem Maria;/ pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, / foi 
crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia, / subiu 
aos céus; / está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, / don-
de há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; 



- 3 -

Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: concedei-lhe paz e 
proteção, unindo-a num só corpo e 
governando-a por toda a terra. Nós as 
oferecemos também pelo vosso ser-
vo, o Papa Francisco, por nosso Bispo 
Odilo, e por todos os que guardam a 
fé que receberam dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida. 
1C Lembrai-vos, ó Pai, (...) salva-
ção que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!
2C. Em comunhão com (...) sem 
cessar a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igreja aqui 
estamos!
CP. Recebei, ó Pai, (...) e acolhei-
-nos entre os vossos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, (...) Jesus 
Cristo vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
(...) discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, (...), dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CC. Celebrando, pois, (...) cálice 
da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Recebei, ó Pai, (...) graças e bên-
çãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
3C Lembrai-vos, ó Pai, (...)conce-
dei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
4C. E a todos nós (...) Por Cristo, 
Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!

/ na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remis-
são dos pecados; / na ressurreição 
da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. No Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais, conscientes de que 
a família é o berço daquela comu-
nicação que nos abre para a vida, 
elevemos nossas preces a Deus 
Pai, suplicando pela família, que, 
por natureza, é a grande “escola do 
amor”. Rezemos juntos:  
T. Que a família seja o bem maior a ser-
viço do amor! 
1. Abençoai a Igreja em sua mis-

são de ser a família de Cristo e a 
unidade da missão. 

2. Fazei que os meios de comuni-
cação social sirvam à família e 
seu projeto de amor. 

3. Fortalecei a Rádio Nove de Ju-
lho, nossa voz católica a serviço 
do Reino.

4. Abençoai a generosidade dos que 
contribuem nas coletas de hoje 
com a Rádio Nove de Julho.

5. Irmanai os cristãos e afastai as 
divisões entre os que professam 
que Jesus é o Cristo.  

6. Preparai-nos para celebrar a 
festa de Pentecostes, a festa do 
amor que uniu todos os povos. 
 (outras preces da comunidade)

P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 

T. Amém.

2. Vocês que pobres são, * que te-
mem o opressor, * por sua res-
surreição, * Deus nos livrou.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Ó Deus, nós vos apresentamos 
este sacrifício para celebrar a ad-
mirável ascensão do vosso Filho. 
Concedei, por esta comunhão de 
dons entre o céu e a terra, que nos 
elevemos com ele até a pátria ce-
leste. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
 (PREF. DA ASCENSÃO DO SENHOR, I)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai, santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Vencendo o peca-
do e a morte, vosso Filho Jesus, Rei 
da Glória, subiu hoje ante os anjos 
maravilhados ao mais alto dos céus. 
E tornou-se o mediador entre vós, 
Deus, nosso Pai, e a humanidade 
redimida, juiz do mundo e senhor 
do universo. Ele, nossa cabeça e 
princípio, subiu aos céus, não para 
afastar-se de nossa humildade, mas 
para dar-nos a certeza de que nos 
conduzirá à glória da imortalidade. 
Por essa razão, transbordamos de 
alegria pascal, e aclamamos vos-
sa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem 
sobem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
V estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
 (CD X FX12)

Cristo ressuscitou, * o sertão 
se abriu em flor, * da pedra 
água saiu, * era noite e o sol 
surgiu, * Glória ao Senhor!

1. Vocês que tristes estão, * que ge-
mem sob a dor, * na dor de sua 
paixão, * Deus se irmanou.



- 4 -

l

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO 
- Sl 67(68) (CD X Fx 17) 
O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia
1. Levanta-se Deus, cadê os inimi-

gos? * Na sua presença perecem 
os iníquos! * São como fumaça 
que desaparece, * São cera no 
fogo, que logo derrete!

2. Os justos se alegram diante de 
Deus * cantai ao Senhor, vibrai, 
filhos seus! * Abri o caminho ao 
grão-cavaleiro, * Dançai diante 
dele, Senhor justiceiro.

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas, juiz, 
* em sua morada só ele é quem 
diz: * quem ‘stava sozinho, fa-
mília encontrou, * quem ‘stava 
oprimido, tua mão libertou!

4. À frente do povo saíste, ó Deus, 
* os céus gotejaram, a terra tre-
meu; * na sua presença se abala 
o Sinai, * é Deus que avança, que 
avança e vai!

5. U´a chuva abundante do céu 
derramaste * E a tua herança 
exausta saciaste; * fizeste em tua 
paz viver teu rebanho, * e os ne-
cessitados tiveram seu ganho. 

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, que nos conce-
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Músicas: CD  LITURGIA X  - CO Cantos e Orações • Hinário Litúrgico II CNBB

P. E vós, crendo que o Cristo está 
sentado com o Pai em sua glória, 
possais experimentar a alegria de 
tê-lo convosco até o fim dos tem-
pos, conforme sua promessa.  
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.

22. CANTO FINAL  (H2 p.160 CO nº334) 
Não fiquem tristes, eu vou pro 
céu, mas volto, eu vou pro céu, 
mas volto, vou preparar para vo-
cês um bom lugar.

1. Quando eu falei que eu ia em-
bora eu vi tristeza, é bem fraca 
a natureza, mas se fortificará. É 
bem melhor para vocês que eu 
vá embora, se eu não for pro céu 
agora, o divino não virá.

2. O Espírito Santo vem trazer sa-
bedoria, força, paz e alegria para 
o povo sofredor. Depois eu volto 
com poder e majestade, julgar 
toda a humanidade e abrasar 
tudo em meu amor.

RITO DA COMUNHÃO

deis conviver na terra com as reali-
dades do céu, fazei que nossos co-
rações se voltem para o alto, onde 
está junto de vós a nossa humani-
dade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e mis-
sionário de Jesus Cristo:/ ensina-
nos a acolher a Palavra de Deus / 
e abre nossos olhos à verdade do 
Evangelho./ Conduze-nos ao en-
contro com Jesus, / contagia-nos 
com a fé que te animou/ e infun-
de em nós coragem e ardor mis-
sionário, / para testemunharmos 
a todos / que Deus habita esta 
Cidade imensa /e tem amor pelo 
seu povo! /Intercede por nós e 
pela Igreja de São Paulo, / ó santo 
apóstolo de Jesus Cristo! Amém

Por ele não cessais de criar e santificar 
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
ASCENSÃO DO SENHOR
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos 
abençoe no dia de hoje, quando 
o seu Filho penetrou no mais alto 
dos céus, abrindo o caminho para a 
vossa ascensão. 
T. Amém.
P. Deus vos conceda que o Cris-
to, assim como se manifestou aos 
discípulos após a ressurreição, vos 
apareça em sua eterna benevolên-
cia quando vier para o julgamento.  
T. Amém.

RITOS FINAIS

Próximo Domingo, dia 24,
Missa de Pentecostes com 

os jovens crismandos 
e já crismados.
Catedral, 15h00

Participe da Semana 
Eucarística na Arquidiocese 

de São Paulo
de 27 de maio a 

03 de junho de 2015.


