
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
O Senhor foi preparar / Um lugar para nós no 
céu.
1. Ó varões galileus, que estais no céu a olhar? 
Aleluia! / O Jesus que subiu ao céu, deve, de-
pois, voltar! Aleluia!
2. Entre cantos e hinos triunfais se eleva o Se-
nhor... Aleluia! / Cante a terra e o mar, também, 
Cristo é vencedor. Aleluia!
3. Glorioso, à direita do Pai, sentou-se Jesus. 
Aleluia! / Que nos foi preparar o céu, reino de 
eterna luz. Aleluia!
4. Ó Jesus, nosso Rei e Senhor, que subis para o 
céu. Aleluia! / Não deixeis os cristãos a sós: dai-
-nos o Dom de Deus. Aleluia!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta Celebração Eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconci-
liação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs (pausa).
- Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes 
com o dom do Espírito, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as coisas com o 
poder da vossa palavra, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos 

céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós vos lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos adora-
mos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordei-
ro 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 DA COLETA
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 gló-
ria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

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 ao dia em que foi levado para o céu, depois 
de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos 
apóstolos que tinha escolhido. 3Foi a eles que 
Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, 
com numerosas provas. Durante quarenta dias, 
apareceu-lhes falando do Reino de Deus. 4Du-
rante uma refeição, deu-lhes esta ordem: “Não 
vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realiza-
ção da promessa do Pai, da qual vós me ouvis-
tes falar: 5‘João batizou com água; vós, porém, 
sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de 
poucos dias’”. 6Então  os que estavam reunidos 
perguntaram a Jesus: “Senhor, é agora que vais 
restaurar o Reino em Israel?”. 7Jesus respondeu: 
“Não vos cabe saber os tempos e os momentos 
que o Pai determinou com a sua própria autori-
dade. 8Mas recebereis o poder do Espírito Santo 
que descerá sobre vós, para serdes minhas tes-
temunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na 

Semanário Litúrgico – Ano XXIII – Nº 24 – 08 de Maio de 2016 - Diocese de São José dos Campos – SP

Nova AliançaNova Aliança
SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR

“EM SEU NOME SERÃO ANUNCIADOS A CONVERSÃO E
O PERDÃO DOS PECADOS A TODAS AS NAÇÕES”

Bem-vindos caríssimos irmãos e irmãs. Hoje a Igreja celebra a solenidade da Ascensão do 
Senhor, que é a plenitude da Páscoa de Cristo. Nesta celebração eucarística, a Igreja também 
destaca o Dia Mundial das Comunicações Sociais e o início da Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos. Confiantes no Senhor Jesus, que reina com o Pai e o Espírito Santo, esforcemo-nos 
para viver intensamente este Ano Santo da Misericórdia e, felizes, iniciemos cantando.



Samaria, e até os confins da terra”.  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 continu-
avam olhando para o céu, enquanto Jesus su-
bia. Apareceram então dois homens vestidos de 
branco, 11que lhes disseram: “Homens da Gali-
leia, 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. - Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 46 (47))
- Por entre aclamações Deus se elevou, o Se-
nhor 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 Se-
nhor 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.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 1,17-23)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: 17O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espíri-
to de sabedoria que vo-lo revele e faça verdadei-
ramente conhecer. 18Que ele abra o vosso cora-
ção à sua luz, para que saibais qual a esperança 
que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da 
glória que está na vossa herança com os santos, 
19e que imenso poder ele exerceu em favor de 
nós que cremos, de acordo com a sua ação e 
força onipotente. 20Ele manifestou sua força em 
Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez 
sentar-se à sua direita nos céus, 21bem acima de 
toda a autoridade, poder, potência, soberania 
ou qualquer título que se possa mencionar não 
somente neste mundo, mas ainda no mundo fu-
turo. 22Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez 
dele, que está acima de tudo, a Cabeça da Igre-
ja, 23que é o seu corpo, a plenitude daquele que 
possui a plenitude universal. 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 24,46-53)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convos-
co estarei, todos os dias, até o fim dos tempos, 
diz Jesus.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
46“Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressusci-
tará dos mortos ao terceiro dia 47e no seu nome 
serão anunciados a conversão e o perdão dos 
pecados a todas as nações, começando por 
Jerusalém. 48Vós sereis testemunhas de tudo 
isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai 
prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até 
que sejais revestidos da força do alto”. 50Então 
Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. 
Ali ergueu as mãos e abençoou-os. 51Enquanto 
os abençoava, afastou-se deles e foi levado para 
o céu. 52Eles o adoraram. Em seguida voltaram 
para Jerusalém, com grande alegria. 53E esta-
vam sempre no Templo, bendizendo a Deus. 
- Palavra da Salvação! - Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / 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; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu aos céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na comunhão dos 
santos; / na remissão dos pecados; / na ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução e conclusão pelo presidente da ce-
lebração)
- Cristo, rei da glória, ouvi-nos e atendei-nos.
1. Jesus Cristo, rei da glória, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição da caridade, vos pedimos.
2. Jesus Cristo, sacerdote eterno, dai perseve-
rança aos ministros ordenados para que velem 
com carinho pela missão recebida, vos pedimos.
3. Jesus Cristo, ministro da nova aliança, fortale-
cei a fé e a esperança em nossas famílias para 
que sejam iluminadas pela Palavra de Deus se-
gundo o Evangelho, vos pedimos.
4. Jesus Cristo, que prometestes atrair para vós 
a humanidade inteira, nesta Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos, dai-nos sabedoria 
para escutar a vossa voz que nos chama à uni-
dade em nossa diversidade, vos pedimos.
5. Jesus Cristo, vós que subistes ao céu e estais 
sentado à direita do Pai, iluminai todos os res-
ponsáveis pelos meios de comunicação social e 
agentes da Pastoral da Comunicação para que 
anunciem somente a verdade e sejam constru-
tores de um mundo de justiça e de paz, vos pe-
dimos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Aleluia, aleluia, aleluia!
1. Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, / De nos-
sas faltas concede o perdão, / Por Jesus Cristo, 



que é nosso irmão. Aleluia!
2. As nossas penas, o nosso labor, / Nossa ale-
gria e nosso amor / Por Jesus Cristo, recebe, Se-
nhor. Aleluia!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Ó DEUS, nós vos apresentamos este sacrifício 
para celebrar a admirável ascensão do vosso Fi-
lho. Concedei, por esta comunhão de dons entre 
o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a 
pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(PREFÁCIO DA ASCENSÃO DO SENHOR, I)
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso de-
ver e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-
-Poderoso. Vencendo o pecado e a morte, vos-
so Filho Jesus, Rei da Glória, subiu (hoje) ante 
os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. E 
tornou-se mediador entre vós, Deus, nosso Pai, 
e a humanidade redimida, juiz do mundo e Se-
nhor do Universo. Ele, nossa cabeça e princípio, 
subiu aos céus não para afastar-se de nossa hu-
manidade, mas para dar-nos a certeza de que 
nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa 
razão, transbordamos de alegria pascal, e acla-
mamos vossa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
- Santo, Santo, Santo, ...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando livre-
mente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, e 
o deu a seus discípulos, 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 REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição.
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e res-
surreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó 
Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se faz 
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, com o nosso 
Bispo Cesar, e todos os ministros do vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de to-
dos nós e dai-nos participar da vida eterna, com 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu es-
poso e os santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com 
a confiança e a liberdade de filhos, digamos jun-
tos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Sal-
vador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
O Senhor subiu ao céu, Aleluia, aleluia!
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? / Na sua 
presença perecem os iníquos! / São como fuma-
ça 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.



SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
De 9 a 13 de maio de 2016 

Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, ao nos aproximar do ápice do Tempo Pascal, que é a 
celebração de Pentecostes, temos a ocasião de celebrar a unidade dos cristãos, cujo fundamento 
é a única e mesma graça batismal.

Nós cristãos de São José dos Campos e Jacareí nos reuniremos de 9 a 13 de maio em diferen-
tes regiões. Vamos todos participar!

O texto de reflexão foi organizado de forma ecumênica, por um grupo de Igrejas do país da 
Letônia, evangelizada no século X por missionários ortodoxos. Atualmente, a Letônia se encontra 
numa encruzilhada de regiões luteranas, católicas e ortodoxas. No período comunista, os cristãos 
testemunharam o Evangelho juntos – e isso até o martírio. Na lista dos mártires se encontram 
ortodoxos, luteranos, batistas e católicos. Suportaram a tortura e o exílio; morreram por causa da 
sua fé em Cristo.

Os cristãos da Letônia nos propõem, este ano, o texto de 1Pd 2,9 “Chamados a proclamar os 
altos feitos do Senhor”, reafirmando assim a graça comum do sacramento do Batismo, que nos 
enxertou em Cristo e nos inseriu em seu Corpo Místico, que é a Igreja. Sugerem, ainda, a utiliza-
ção dos símbolos bíblicos da vela, do sal e do pão nesta Semana de Oração.

Depois de termos vivido intensamente a 4.ª edição ecumênica da Campanha da Fraternidade, 
somos agora convidados a orar juntos pelo dom da unidade, conforme o pedido de Jesus: “Que 
todos sejam um!” (Jo 17).

Desde já nossos sinceros agradecimentos aos padres e pastores, à Comissão Diocesana do 
Diálogo Ecumênico, às equipes litúrgicas locais e a Dom Cesar, nosso Bispo Diocesano, que par-
ticipará conosco da Celebração de Abertura da Semana.

Neste Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, vamos intensificar nossos esforços e adesão à 
causa ecumênica, um dos pilares do Concílio Vaticano II. Fraternalmente,

Pe. Sebastião Cesar Barbosa
Assessor Diocesano da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso

SEMANA PREPARATÓRIA DE PENTECOSTES, A COMEÇAR NESTA 2° FEIRA, DIA 9

do vier para o julgamento.
- Amém.
- 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 tempos, confor-
me sua promessa.  
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo. 
- Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
- Graças a Deus!

Cânticos: Hinário Litúrgico da CNBB
Liturgia XV – Páscoa – Ano C

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, / Em sua mo-
rada só Ele é quem diz: / Quem ‘stava sozinho, 
família encontrou, / Quem ‘stava oprimido, tua 
mão libertou!
4. À frente do povo saíste, ó Deus, / Os céus gote-
jaram, a terra tremeu: / Na sua presença se abala 
o Sinai, / É Deus que avança, que avança e vai!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Deus Eterno e Todo-Poderoso, que 
nos concedeis conviver na terra com as realida-
des do céu, fazei que nossos corações se vol-
tem para o alto, onde está junto de vós a nossa 
humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Que o 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. - Amém.
- Deus vos conceda que o Cristo, assim como se 
manifestou aos discípulos após a ressurreição, 
vos apareça em sua eterna benevolência quan-
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