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ANO NACIONAL MARIANO
SANTAS MISSÕES POPULARES

"IDE E FAZEI DISCÍPULOS MEUS TODOS OS POVOS"

- Fazer o acendimento do Círio Pascal com o
refrão: "Luz radiante, luz da alegria, luz da gló-
ria, Cristo Jesus!"

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos a este encontro fraterno! Ce-
lebrando o mistério pascal de Cristo, con-
templamos hoje a sua volta ao Pai. Após ter
cumprido fielmente a missão que o Pai lhe
confiou, levando-a até as últimas
consequências, Jesus Cristo retorna ao co-
ração da Trindade. Ele recebe toda autori-
dade no céu e na terra.
Refrão: Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Deus vivo e vencedor! (2x)

C. Rezemos em comunhão com todas as
Igrejas Cristãs. Estamos iniciando a Sema-
na de Oração pela Unidade dos Cristãos.
Este ano tem como tema "Reconciliação: é
o amor de Cristo que nos move" baseado
no texto de 2 Cor 5, 14-20. Que cada cris-
tão seja fiel testemunha de Cristo Ressus-
citado. Cantemos.

02. CANTO
O Ressuscitado vive entre nós... nº 227

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, recordamos o dia em
que o Senhor Jesus foi exaltado à direita
do Pai por sua Ascensão. Por Cristo, sau-
demos a Trindade Santa: Em nome do
Pai...
D. A graça do Pai, o amor do Filho glorifi-
cado, a força do Espírito Santo que sus-
tenta a missão da Igreja, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NOS PERDOA
D. Por meio de sua Palavra, Jesus prome-
te estar sempre conosco. Ele nos convida
a sermos suas testemunhas. Devemos tra-
balhar pelo crescimento do Reino de Deus
no mundo: reino de paz e de justiça, reino



de vida e verdade. Por tantas vezes que não
fomos boas testemunhas do Reino, peça-
mos perdão, cantando.
Senhor, se tua voz... nº 1.157
D. Deus rico em misericórdia, tende com-
paixão de nós. Perdoe nossos pecados, e
por sua bondade nos conduza à glória da
vida eterna!  Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Manifestemos a nossa alegria e gratidão
por termos junto do Pai, Jesus Cristo, nos-
so único mediador. Cantemos:
Glória, Glória! Anjos no céu... nº 257

06. ORACÃO
D. 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 parti-
cipar da sua glória. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
Enquanto se canta: Fazei ressoar... nº 277, o
Lecionário é entronizado. Símbolos da missão:
globo terrestre, cores dos continentes e outros
acompanham o Lecionário. Eles serão coloca-
dos juntos à Mesa da Palavra.

PRIMEIRA LEITURA: At 1, 1-11

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL - 46 (47)
Refrão: Por entre aclamações Deus se
elevou, o Senhor subiu ao toque da
trombeta.

SEGUNDA LEITURA: Ef 1, 17-23

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Mt 28, 16-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia...
Versículo do Lecionário: "Ide ao mun-
do, ensinai aos povos todos; convosco es-
tarei, todos os dias, até o fim dos tempos,
diz Jesus".

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A paixão de Jesus mostra-nos o quanto
ele foi fiel à vontade do Pai. Não que o Pai
quisesse de antemão a sua morte mas, Ele
a assumiu como consequência da missão
que o Pai lhe confiou: anunciar a Boa Nova
do Reino.
- Por sua fidelidade a esta missão, Jesus foi
resgatado da morte com poder e elevado à
direita de Deus, nos céus. Sua ressurreição
e ascensão são sinais da aprovação de Deus
Pai a tudo o que o Filho fez. A Jesus foi
dada toda a autoridade no céu e na terra.
Ele está acima de todo principado,
potestade, fortaleza e senhorio ou qualquer
outro título que se possa nomear. Ele é a
plenitude da qual recebemos todo bem e
toda graça!
- Todas estas verdades da nossa fé, nos
foram transmitidas através do relato da As-
censão. Celebrar a Ascensão é celebrar a
exaltação de Jesus Cristo ressuscitado, ven-
cedor do pecado e da morte. Com Ele,
celebramos a certeza da nossa vitória so-
bre a morte eterna.
- Lucas é o único autor do Novo Testa-
mento que narra a exaltação de Jesus como
um arrebatamento ante os olhos dos discí-
pulos quarenta dias após a páscoa. Esta é
uma catequese de Jesus ressuscitado com
seus discípulos que Lucas dá destaque. Ele
pretende responder de modo muito concreto



e palpável à Igreja do seu tempo, um pro-
blema importante para a plenitude da fé: a
crença na segunda vinda de Cristo, que al-
guns achavam que era imediata.
- "Homens da Galiléia, por que estais aí a
contemplar o céu?" Com esta frase o autor
quer ressaltar que a Páscoa de Jesus não é
um fim em si mesmo. Pelo contrário, sua
força renovadora se espalha em todo o tem-
po e espaço da vida e missão da Igreja.
Pode-se dizer que nesta cena temos o des-
pertar missionário da Igreja. Ele ganha for-
ça e significado com a presença do Res-
suscitado. É atitude errada ficar parado,
olhando para o céu. Pois a ordem de Jesus
é movimento: "Ide e fazei discípulos meus
todos os povos". Ao discípulo compete ser
testemunha do Ressuscitado na Igreja e no
mundo.
- Nesta tarefa, não estamos sozinhos. Ele
prometeu estar conosco. Com sua Ascen-
são, Jesus nos priva de sua presença física
na terra. Mas essa privação tornou-se uma
nova forma de presença. Jesus abre para
nós, que fomos batizados, a possibilidade
de viver com Ele "todos os dias até o fim
do mundo". O Deus em quem nós cremos
não é um Deus distante, mesmo sendo um
Deus muito além da natureza humana. Por
isso tantas vezes repetimos na liturgia: "Ele
está no meio de nós!"
- Neste tempo que se iniciou com a ascen-
são do Senhor e vai até o dia de sua volta,
cabe aos cristãos trabalharem incansavel-
mente pela unidade dos seguidores de Je-
sus; pela construção da paz; pelo cuidado
da Casa Comum e tantas outras atividades
que nos fazem testemunhas do Cristo. Ele
mesmo através de seu Espírito é quem nos
inspira a promoção e defesa da vida.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Jesus está sempre presente em nosso

meio. Confiantes, professemos nossa Fé:
Creio em um só Deus... (Credo Niceno-
Constantinopolitano, p. 09 do Livro de Cantos)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Invoquemos com alegria o Senhor Je-
sus Cristo. Elevado da terra, Ele atrai para
si todas as coisas. Digamos com fé:
Todos: Cristo, rei da glória, nos vos lou-
vamos!
L.1 Senhor Jesus, que subistes vitorioso
para o céu, conduzi os homens e as mulhe-
res à perfeição da caridade. Rezemos.
L.2 Senhor, que voltastes à vida depois de
sofrer a Paixão, confirmai, hoje nossa fé na
Ressurreição. Rezemos.
L.1 Senhor, que sua Igreja continue fielmente
no mundo a missão de anunciar o Evange-
lho a todos os povos. Rezemos.
L.2 Senhor, nossa Catedral Diocesana faz
aniversário de sua dedicação. Que ela seja
espaço de acolhimento e encontro com
Deus e com os irmãos e irmãs. Rezemos.
L.1 Senhor, que nossos esforços de cuida-
do com o meio ambiente e proteção da vida
sejam intensificados nesta Semana Mundial
do Meio Ambiente. Rezemos.

D. Preparando-nos para o retiro paroquial
das Santas Missões Populares no próximo
final de semana, rezemos:
- Senhor que dissestes aos vossos discípu-
los, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nossa
Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
- Vós que destes aos vossos Apóstolos o
Espírito Santo Paráclito, enviai sobre todas
as forças vivas do Igreja Diocesana os Dons
deste mesmo Espírito, a fim de que, com
alegria, empenho e sabedoria se engajem
nas Santas Missões Populares.
- Que esta ação evangelizadora, assumida
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com alegria e entusiasmo, seja compromis-
so maior do Bispo, dos presbíteros, dos
diáconos e seminaristas, das religiosas e de
cada cristão. Que cada pastoral e movi-
mento eclesial elejam as Santas Missões
Populares, a sua prioridade.
- Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus,
o grande Apostolo e todos os nossos San-
tos padroeiros nos ajudem a ser verdadei-
ros Discípulos Missionários de Jesus Cris-
to, para que nosso povo tenha vida. Amém!

11. APRESENTACAO DOS DONS
C. Testemunhemos a partilha colocando no
altar do Senhor os frutos do nosso traba-
lho: dízimo e ofertas.
Cristo ressuscitou, o sertão... nº 508

12. PAI NOSSO
D. Com Jesus, nosso irmão junto do Pai,
rezemos confiantes a oração que Ele mes-
mo nos ensinou: Pai Nosso...

13. ABRACO DA PAZ
D. Um dos dons do Ressuscitado é a PAZ.
Que ela seja realidade concreta entre nós;
entre as Igrejas Cristãs; entre as Religiões
e no Mundo. Saudemo-nos em Cristo Je-
sus.
Paz, paz de Cristo... nº 548

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus nós vos bendizemos pela ale-
gria deste encontro junto à sua Pala-
vra. Ajudai-nos a viver nesta terra
como testemunhas fiéis de vossa pre-
sença e continuadores de vossa mis-
são. Fazei que em nossas Igrejas a uni-
dade se torne visível. Por Cristo nosso
Senhor. Amém!

15. AVISOS
- 28/05 a 03/06 - Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos
- 01 a 05/06: Semana Mundial do Meio
Ambiente.
- 02 a 04 de junho - IV Retiro Paroquial
das Santas Missões Populare (apresen-
tar programação paroquial e envolvimento da
comunidade nesta atividade)

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
Todos: Amém.
D. Anunciando o Evangelho a todos, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
Todos: "Demos graças a Deus"

17. CANTO
O Senhor subiu ao céu... nº 769

Leituras para a Semana
2ª At 19, 1-8 / Sl 67(68) / Jo 16, 29-33
3ª At 20, 17-27 / Sl 67(68) / Jo 17, 1-11a
4ª Sf 3, 14-18 / (Sl)Is 12, 2-6 / Lc 1, 39-56
5ª At 22, 30; 23, 6-11 / Sl 15(16) / Jo 17, 20-26
6ª At 25, 13b-21 / Sl 102(103) / Jo 21, 15-19
Sáb.: At 28, 16-20.30-31 / Sl 10(11) / Jo 21, 20-25


