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VII Domingo da Páscoa
Ano C

Domingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do Senhor

Olhar para o Céu... e partir
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VII Domingo da Páscoa – Ascensão
(Olhar para o Céu... e partir...)

1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23 ou Ef 4, 1-13;
Evangelho – Mc 16, 15-20.

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no
final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, a
comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e
que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o projecto
libertador de Deus para os homens e para o mundo.

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a ven-
cer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do
projecto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompa-
nhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e
definitiva.

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus,
depois de ter apresentado ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida definiti-
va da comunhão com Deus – a mesma vida que espera todos os que percor-
rem o mesmo “caminho” que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles
não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante; mas têm de
ir para o meio dos homens continuar o projecto de Jesus.

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança
a que foram chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem cami-
nhar ao encontro dessa “esperança” de mãos dadas com os irmãos – mem-
bros do mesmo “corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse
“corpo”. Cristo reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que se torna
hoje presente no meio dos homens.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta

Pres. – Deus omnipotente,
fazei-nos exultar em santa alegria
e em filial acção de graças,
porque a ascensão de Cristo, vosso Filho,
é a nossa esperança:
tendo-nos precedido na glória como nossa Cabeça,
para aí nos chama como membros do seu Corpo.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 1, 1-11)

«Elevou-Se à vista deles»

No meu primeiro livro, ó Teófilo,
narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu,
depois de ter dado, pelo Espírito Santo,
as suas instruções aos Apóstolos que escolhera.
Foi também a eles que, depois da sua paixão,
aparecendo-lhes durante quarenta dias
e falando-lhes do reino de Deus.
Um dia em que estava com eles à mesa,
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai,
«da Qual – disse Ele – Me ouvistes falar.
Na verdade, João baptizou com água;
vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo,
dentro de poucos dias».
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar:
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?»
Ele respondeu-lhes:
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«Não vos compete saber os tempos ou os momentos
que o Pai determinou com a sua autoridade;
mas recebereis a força do Espírito Santo,
que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas
em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria
e até aos confins da terra».
Dito isto, elevou-Se à vista deles
e uma nuvem escondeu-O a seus olhos.
E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus se afastava,
apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco,
que disseram:
«Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu?
Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu,
virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6)

Refrão: Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta.
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Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria,
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível,
o Rei soberano de toda a terra.

Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no seu trono sagrado.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios   (Ef 1, 17-23)

«Colocou-O à sua direita nos Céu»

Irmãos:
O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda um espírito de sabedoria e de luz
para O conhecerdes plenamente
e ilumine os olhos do vosso coração,
para compreenderdes a esperança a que fostes chamados,
os tesouros de glória da sua herança entre os santos
e a incomensurável grandeza do seu poder
para nós os crentes.
Assim o mostra a eficácia da poderosa força
que exerceu em Cristo,
que Ele ressuscitou dos mortos
e colocou à sua direita nos Céus,
acima de todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania,
acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo,
mas também no mundo que há-de vir.
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Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de todas as coisas
como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo,
a plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 28, 19a.20b)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 16, 15-20)

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus»

Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Doze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes,
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
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Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra
com os milagres que a acompanhavam.

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética

Hoje, celebramos o mistério da Ascensão do Senhor. É mistério porque
brota do coração de Deus, é mistério porque ultrapassa tudo quanto possamos
imaginar, é mistério porque nos dá a vida eterna.

Esta Solenidade e a do Dia de Páscoa formam uma só: Aquele que
admiramos ressuscitado em glória na Ressurreição, hoje, contemplamo-lo à
Direita de Deus, com a mesma autoridade do Pai, e proclamamo-l'O Cabeça
da Igreja, Senhor de toda a criação, de toda a humanidade, Princípio e Fim da
história humana e Juiz dos vivos e dos mortos. No Dia da Páscoa contemplamos
Cristo resplandecente de Glória; na Festa de hoje, contemplamos o que essa
glória significa para nós todos.

Primeiro, a Ascensão do Senhor faz-nos compreender com o coração que
Cristo que por nós se fez homem, viveu como um de nós e por nós morreu; Ele
mesmo, agora, com a Sua humanidade glorificada, está à Direita do Pai. Isto
é admirável: um da nossa raça, o homem Jesus, participa agora do mesmo
poder divino, acima de todas as criaturas. Que mistério: n'Ele, a nossa
humanidade está totalmente glorificada! Como dizia a oração coleta da
Eucaristia, "a Ascensão do Filho já é a nossa vitória" porque nós, enxertados
n'Ele, a Ele unidos no Batismo e na Eucaristia, somos membros do seu Corpo,
que é a Igreja; e sabemos: onde já está a nossa Cabeça, estaremos nós, também,
um dia! Como diz a segunda leitura da Missa de hoje, chegaremos "todos
juntos à unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus, ao estado do
homem perfeito e à estatura de Cristo na sua plenitude". Por isso, o destino
que a Festa deste hoje nos revela é este: chegar à estatura de Cristo na sua
plenitude! Nada menos que isso pode saciar o coração humano; nada menos
que isso nos pode contentar, nos pode dar paz! Olhemos para Cristo glorioso à
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Direita do Pai e veremos a que somos chamados... Contemplemos, pois o
nosso destino! Pensemos que miséria do nosso mundo, que vive de bagatelas,
empenha todo o seu afeto com futilidades e procura alegria e plenitude no que
é efémero! Tanto maior a grandeza que contemplamos em Cristo, mais nos
deveria  espantar a ilusão e a alienação do mundo atual! S. Paulo dizia-nos:
"Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado
à Direita de Deus; aspirai Às coisas celestes e não às coisas terrestres.
Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis
também com ele, revestidos de glória" (Cl 3,1-4).

Sentado como Senhor à Direita do Pai, Jesus é o Senhor do universo e de
toda a história. Pensemos nas galáxias, recordemos as estrelas, imaginemos a
riqueza da vida nas profundezas do mar ou, ainda, na sede de infinito do coração
humano... De tudo isto Cristo é o Senhor; tudo caminha para Ele; Ele é a
Finalidade de tudo... também da história humana. Por mais que o homem
pecador se mostre contra Cristo, por mais que o mundo hodierno volte as suas
costas ao Senhorio do Ressuscitado, tudo caminha para Ele e Ele triunfará ao
fim de tudo – Ele é o Alfa e o Omega, o A e o Z, o Princípio e o Fim de todas
as coisas!

Por tudo isso, ele é o Juiz de tudo quanto existe. Terá valido a pena, terá
sentido, o que estiver sob o seu senhorio de paz, de amor, de vida, de justiça e
de santidade. Tudo quanto não estiver a condizer com o seu reinado perecerá,
passará, pois não servirá para mais nada a não ser para ser deitado fora e
pisado pelos homens.

Mais ainda: o Senhor Jesus, hoje no mais alto dos céus, é Cabeça da Igreja.
Aquele que é o Unigénito de Deus, pela sua ressurreição e pelo dom do seu
Espírito, tornou-se o Primogénito de muitos irmãos, Cabeça do seu Corpo, que
é a Igreja. Cristo, pleno de glória nos céus, é a nossa cabeça e d'Ele continuamos
a receber a vida, que é o próprio Espírito Santo. Esta vida vem-nos sobretudo
nos sacramentos, especialmente da Eucaristia, na qual recebemos Cristo morto
e ressuscitado, cheio do Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Olhando para
Aquele que está à Direita do Pai e é nossa Cabeça e Princípio, como não nos
alegrarmos? Como não nos enchermos de esperança? Como não termos a
certeza de que nossa vida caminha para a Plenitude? Não estamos sozinhos,
irmãos! A Igreja jamais estará sozinha – o seu Senhor é o mesmo que está à
direita do Pai; o seu Esposo e Cabeça é o Rei da Glória!
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Por fim, a Festa de hoje – que, de certo modo já nos prepara para o
encerramento do Tempo da Páscoa, com o Pentecostes, no próximo Domingo
-, a Festa de hoje convida-nos a colocar os pés nas estradas do mundo – na
nossa família, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, na vida social... pés
nas estradas do mundo para proclamar o Senhorio de Cristo. Lembrai-vos da
sua promessa, lembrai-vos da missão: "Recebereis o poder do Espírito Santo
que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas até os confins
da terra!" Coragem, pois, caríssimos! Se conhecermos Jesus de verdade, se
O experimentarmos realmente na nossa vida, se crermos na sua glória e
esperarmos com todo nosso coração participar dela, seremos, então, Suas
testemunhas e a nossa convicção, o nosso amor e a nossa esperança invencível
contagiarão a muitos.

Portanto, "homens da Galileia, por que estais admirados, olhando para
o céu? Este Jesus há-de voltar, do mesmo modo que o vistes subir!"
Façamos, pois, como os nossos irmãos das origens que "saíram e pregaram
por toda parte. O Senhor ajudava-os e confirmava a sua palavra por
meio dos sinais que a acompanhavam". Que assim seja! Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Jesus subiu hoje ao Céu
sem deixar de estar connosco na terra.
Por meio d'Ele oremos a Deus Pai,
para que os cristãos levem o Evangelho a toda a parte
e dêem testemunho da verdade,
dizendo com alegria:

«Cristo, elevado ao Céu, ouvi-nos»

1. Pelos mensageiros do Evangelho,
para que o levem, com alegria, a toda a parte,
e dêem sempre bom testemunho de Cristo,
oremos ao Senhor.

2. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros,
para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam
e os tornem firmes na confissão da sua fé,
oremos ao Senhor.
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3. Pelos que buscam a Deus olhando o Céu,
para que o reconheçam também sobre a terra
nos mais pobres, nos que choram ou estão sós,
oremos ao Senhor.

4. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham,
para que todos cresçam cada vez mais
no conhecimento e no amor ao Evangelho,
oremos ao Senhor.

5. Pelos fiéis desta assembleia dominical,
para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra
e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória,
oremos ao Senhor.

Pres. – Ouvi, Senhor, as nossas súplicas
e fazei que os nossos corações
se voltem para Aquele que neste dia
subiu ao Céu e entrou na sua glória,
de onde constantemente nos atrai.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Recebei, Senhor, o sacrifício que Vos oferecemos
ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho
e, por esta sagrada permuta de dons,
fazei que nos elevemos às realidades do Céu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever,
é nossa salvação
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
mas especialmente neste tempo
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Vós o mandastes  à terra
para revelar o vosso amor de Pai
para com todos os homens.
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Ele, o servidor, é feito rei.
Ele, o humilhado, é elevado aos céus.
Ele, o coroado de espinhos,
é coroado de glória.
Ele, o condenado à morte,
entra na plenitude da vida.
Ele, o rejeitado,
é o único mediador da nova Aliança.
Ele que parte, e fica sempre connosco.
Ele que está no céu, e nos prepara lá um lugar.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
vosso Filho Unigénito,
colocou à direita da vossa glória
a nossa frágil natureza humana unida á sua divindade,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
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para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
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Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,

Com o vosso servo o Papa N...,
o nosso Arcebispo N... e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.

Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e sobretudo do ódio,
que fecha o nosso coração aVós e aos outros.
Abri-o aos apelos do Vosso Espírito
para amar e perdoar como Vós amais e perdoais,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que pedistes aos Vossos Apóstolos

 para serem Vossas testemunhas
 até aos confins do mundo,
concedei-nos viver de tal modo
que a nossa vida seja um digno testemunho de Vós
e visível para os outros
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Conhecemos bem a tentação de «ficar aí», aqui e agora...
  ... de mantermo-nos no nosso cantinho e, se possível,
        instalarmo-nos naquilo que temos, naquilo que somos.
      Assim não construimos a paz.

Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus eterno e omnipotente,

que durante a nossa vida sobre a terra
nos fazeis saborear os mistérios divinos,
despertai em nós os desejos da pátria celeste,
onde já se encontra convosco, em Cristo,
a nossa natureza humana.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso, por meio do seu Filho Unigénito,
que hoje subiu aos Céus
e vos abriu as portas do reino eterno,
derrame sobre vós as suas bênçãos.

R.: Amén.

Pres. – Deus vos seja favorável e vos santifique,
para que, assim como Cristo, depois da sua ressurreição,
apareceu visivelmente aos seus discípulos,
Ele Se vos mostre no último dia
como juiz benigno e vos conduza à herança eterna.

R.: Amén.

Pres. – A vós que acreditais
que Jesus Cristo está na glória do Pai,
vos conceda a alegria de sentir que,
segundo a Sua promessa,
está convosco até ao fim dos tempos.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠✠✠✠✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Pres. – Ide!
Somos “clientes habituais” da Palavra de Deus:
Tantas vezes escutada, não tem eco vibrante na nossa vida.
«Ide e ensinai todas as nações, baptizando-os…».
Jesus chama e envia sem cessar e sem cansar.
Como é que há tão poucas respostas?

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe!
R.: Graças a Deus!...




