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VII Domingo da Páscoa – Ano A

Festa do Pai Nosso

Ascensão/Missão
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VII Domingo da Páscoa
(Ascensão e Missão...)

1.ª Leit. –  Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. –  Ef 1, 17-23;
Evangelho –  Mt 28, 16-20.

A Festa 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.

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus,
depois de ter apresentado ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida defini-
tiva da comunhão com Deus – a mesma vida que espera todos os que
percorrem 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 esperan-
ça a que foram chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem
caminhar ao encontro dessa "esperança" de mãos dadas com os irmãos –
membros 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.

O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus ressuscitado com os
seus discípulos, num monte da Galileia. A comunidade dos discípulos, reunida
à volta de Jesus ressuscitado, reconhece-O como o seu Senhor, adora-O e

recebe d'Ele a missão de continuar no mundo o testemunho do "Reino".
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Ambientação
Senhora e Deus Pai (voz off)

Frente ao altar uma Senhora a caminhar…
Senhora – Hoje estou com muita pressa, vou rezar rápido este Pai Nosso

porque tenho muito que fazer! (de joelhos) - "Pai nosso que estais nos
céus…"

Deus – Sim minha filha, o que queres?
Senhora – Ai! Estou a rezar o Pai Nosso, não me interrompa, que estou com

pressa!
Deus – Mas tu chamaste-me?
Senhora – Eu!? Bem, eu nem estava a pensar em Vós, Senhor! Eu só estava

a rezar! Bem, deixe-me continuar que estou com pressa.
Deus – Não seja por isso. Como Me chamaste pensei que querias falar

Comigo! Posso ajudar-te em alguma coisa?
Senhora – Não, não! Nada de especial, obrigada! Estou só a rezar! Não

preciso de nada. Deixe-me continuar. " Santificado seja o Vosso
Nome…"

Deus – Eu gostava de saber se o Meu Nome tem, realmente, importância
na tua vida… chamas-Me tantas vezes! Tens consciência das ve-
zes que chamas por Mim?

Senhora – É! Mais ou menos! Mas, por favor, vá lá, deixe-me acabar a minha
oração…já estou tão atrasada! "Venha a nós o Vosso Reino, seja feita
a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu."

Deus – Sim, estou a ouvir-te aqui do céu; mas podes dizer-Me o que
fazes tu para que o Meu Reino aconteça, aí no meio dos teus ir-
mãos? Diz-me: preocupas-te mesmo, em fazer a minha vontade?

Senhora – Bem, eu de vez em quando vou à Missa e até ponho umas moedinhas
no cestinho! Quando tenho tempo rezo de manhã e à noite. E às vezes
até dou uma esmolita aos pobres, se bem, que nem sempre me apete-
ça!

Deus – É isso que tu chamas "fazer a minha vontade na Terra"? Achas
que quero alguma coisa por obrigação, ou será que prefiro que
ajudes os teus irmãos necessitados com todo o teu coração?! O que
me agrada é que ajudes os que sofrem, que animes os tristes e os
desesperados, que visites os doentes e os presos, que ajudes a re-
solver os problemas da tua comunidade; mas que faças tudo isso
por amor a Mim e ao teu próximo.
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Senhora – Certo, certo… mas muitas dessas coisas não têm nada a ver
comigo! É mais com o governo, com os políticos, olhe; com os padres e
com as freiras! Enfim, não é comigo.

Mas, desculpe lá, meu Deus tudo isto está a atrapalhar a minha
oração. Eu vou continuar porque daqui a pouco com tanta conversa até
me esqueço onde ia!!

Deus – Desculpa! Eu pensei que a tua oração era sincera. Que querias,
realmente, que a minha vontade se fizesse entre vós! Pensei que
eras sincera e honesta quando falas Comigo! Mas… tudo bem…
podes continuar.

Senhora – "O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai…"
Deus – Acabo de ouvir outro pedido teu: pão para cada dia! Mas diz-me:

estás a pedir, apenas, para ti, ou também para os milhões de fa-
mintos de toda a Terra?  Parece-me que até tens feito dieta; estás
preocupada com o teu peso e, por vezes, até desperdiças o pão que
Te dou… enquanto tantos irmãos teus morrem à fome.

Senhora – Ufa! Está difícil rezar, hoje, este Pai Nosso! Assim, nunca mais
acabo e tenho tanto que fazer! Até perco a devoção! Vou continuar e
veja lá, Senhor, se não me interrompe mais! "Perdoai as nossas ofen-
sas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido…"

Deus – Perdoa se te interrompo mais uma vez. Eu ouço o teu pedido de
perdão, mas, antes, tenho de te apresentar os nomes das pessoas a
quem tu tens que perdoar, respeitar e amar. Tu estás a condicionar
o teu perdão… aqui estão os nomes…

Senhora – Ai! Essa não! Eu queria ver, Senhor, se Lhe tivessem feito o que
me fizeram a mim e se o Senhor conhecesse bem essas pessoas! Eu
queria ver! E mais, se eu lhes perdoar e voltar a ser amiga delas, que
tanto me ofenderam, o que vão dizer os outros?! Como vai ficar a
minha imagem? Ah!

Deus – E Eu? Há quantos anos te estou a perdoar a ti e aos teus irmãos?
E quantas vezes tu Me ofendes-te? Foram tantas as ofensas que o
Meu Filho morreu, por elas! Pensa nisso!!!

Senhora – Pois, eu entendo, mas não sei bem o que fazer. Vós sois muito
radical, Senhor. Depois, vou pensar melhor nisso. Agora deixe-me aca-
bar a minha oraçãozita" …não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-
nos do mal…"
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Deus – Muito bem! Gostei do teu pedido. Que eu te livre de todo o mal.
Pois é o que farei; mas diz-me: que ambientes frequentas, que
ideias alimentas, que ações praticas?

Senhora – Ai! Afinal, o que é que o Senhor quer saber, desta vez?
Deus – Quero saber como fazes tu para aprofundares a tua fé? Para

crescer a tua esperança? Como está o teu amor pelo teu próximo,
pelos teus irmãos mais necessitados? Brota do fundo do teu cora-
ção, ou é, apenas, uma fachada?

Momento de silêncio
Senhora – Bom, meu querido Deus: esta foi a oração mais difícil de toda a

minha vida. Eu nunca tinha rezado de verdade o Pai Nosso. Só dizia
umas palavras! Obrigada, meu Deus e meu Pai, porque me ensinaste a
rezar com o coração e não apenas com a cabeça; porque me ensinaste
o sentido das palavras que o Vosso Filho Jesus nos ensinou.

Obrigada, porque Vos pude ouvir, porque a minha oração deixou
de ser monólogo e passou a ser diálogo

Obrigada, Senhor. Agora eu sei rezar o Pai Nosso.
Deus –  Eu te abençoo-o.

Cântico de Entrada (com gestos)

Em nome do Pai,
em nome do Filho,
em nome do Espírito Santo,
estamos aqui,

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
e aclamar Deus Trino de Amor.
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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, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

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

Pres. – Meninos e Meninas,
lembram-se de Jesus vos ter dito
que onde estiveram dois ou três reunidos em Seu nome,
Ele está no meio deles?
Pois bem, hoje e aqui, somos muitos mais que dois ou três.
Além de vós estão os vossos pais e familiares,
e muitas outras pessoas, amigas de Jesus como vós.
Todos juntos somos a Igreja de Cristo, ou a familia de Deus.
Todos rezámos a Deus nosso Pai,
e por isso, somos todos irmãos e irmãs.
Hoje queremos fazer festa convosco,
a Festa do Pai Nosso,
porque vós, durante o ano, aprendeste
a oração mais bonita que temos.
Para sermos mais amigos de Jesus,
verdadeiros filhos de Deus
e amigos uns dos outros,
peçamos perdão das nossas maldades, dos nossos pecados.

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.
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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...

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
Catequista – Chegou o momento em que vamos escutar a Palavra de Deus

que se encontra escrita no grande livro Sagrado que chamamos de
Bíblia, tal como aconteceu nas nossas catequeses ao longo do ano.

Leitura do Livro 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.
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Foi também a eles que, depois da sua paixão,
Se apresentou vivo com muitas provas,
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:
«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
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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.

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.
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Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro (Ef 1, 17-23)

«Colocou-O à sua direita nos Céus»

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 frente 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.
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

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

Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração!
Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração!

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 28, 16-20)

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra»

Naquele tempo,

os onze discípulos partiram para a Galileia,

em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.

Quando O viram, adoraram-n'O;

mas alguns ainda duvidaram.

Jesus aproximou-Se e disse-lhes:

"Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.

Ide e ensinai todas as nações,

baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,

ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos".
Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Estamos ainda nos dias pascais, nas alegrias da Ressurreição do Senhor. A

Solenidade que hoje celebramos – a Ascensão – e a do próximo Domingo  –
Pentecostes – são ainda dimensões, aspectos do mistério da Páscoa: ressur-
reição, subida ao céu e dom do Espírito são três aspectos do mesmo mistério.
Celebramo-lo num arco de cinquenta dias porque, enquanto o Senhor Jesus
deixou este nosso tempo, feito de ontens, de hojes e de amanhãs, nós continu-
amos presos às horas, dias, meses e anos deste mundo...

Jesus ressuscita no Pai; não ressuscita para depois ir ao seu Deus e Pai!
Ressuscitar é, precisamente, sair da morte, entrando na vida plena, que é o
Pai. (Nunca esqueçamos: o Pai é nossa Vida, o Pai é nosso Céu! Também
o foi e o é para Jesus)! Isso aparece claro nalguns textos dos próprios evan-
gelhos. Em Lc 24,44, Jesus ressuscitado, conversando com seus apóstolos e
sendo tocado por eles, diz claramente que não está mais com eles: “São estas
as palavras que eu vos falei quando estava convosco...” No próprio Evan-
gelho de hoje, o Senhor, aparecendo aos seus sobre o monte, dá a entender
que já está no céu: “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra!” Ele
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já recebeu tal autoridade, também no Céu! Ele, durante quarenta dias apare-
ceu aos seus, mas já não estava entre os seus! O Seu novo modo de permane-
cer connosco é na potência do seu Espírito, também fruto da Sua ressurreição
e da entrada no Pai...

Se é assim, qual o sentido desta festa Solene da Ascensão do Senhor? O
seu significado, tão importante para nós e para a nossa salvação, é este: na
Ressurreição, Jesus foi glorificado na sua pessoa, isto é, em si mesmo. Na
Ascensão, aparece o que sua Ressurreição significa para nós, o que Cristo se
torna em relação a nós. Em primeiro lugar, a Ascensão marca o fim daquele
período de encontros que o Ressuscitado teve com seus discípulos para lhes
fortalecer a fé e lhes explicar a missão. É, portanto, uma despedida! Como já
foi dito, a partir desse momento o Senhor estará com os seus e poderá ser por
eles percebido de uma forma nova: na potência do seu Espírito Santo, presen-
te na força da Palavra anunciada e nos sacramentos da Igreja. É assim que a
Ascensão abre caminho para o Pentecostes, quando o Espírito, de um modo
visível e barulhento, marca a inauguração da missão da Igreja, que é testemu-
nhar e anunciar o Senhor, tornando-o presente nos gestos sacramentais.

Em segundo lugar: a Ascensão revela-nos aquilo que aconteceu no Céu
com Jesus e que, na terra, só pela fé podemos saber e crer, isto é, a sua
glorificação como Senhor do Céu e da terra, Senhor da história humana e da
Igreja. Ele ressuscitou e subiu ao Céu para recapitular tudo e de tudo ser a
Cabeça, fonte de vida e salvação! São Paulo dizia-nos na segunda leitura que
“o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a
glória ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e fê-lo sentar-se à sua
direita nos céus. Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima
de tudo, Cabeça da Igreja, que é o seu corpo...” É assim que hoje, cheios
de alegria, proclamamos Jesus ressuscitado como Cabeça de toda a criação,
Cabeça de toda a humanidade, Cabeça e sentido da história humana. E tudo
isso Ele é-O enquanto Cabeça da Igreja, que é o seu Corpo! Isto significa que
toda a criação caminha para Ele e nele será um dia glorificada; que toda a
história só nele encontra a direcção e o sentido profundo; e que a Igreja par-
ticipa, de modo indissolúvel, da sua obra universal de salvação! Se toda salva-
ção neste mundo só pode vir através de Cristo, vem desse Cristo que é,
inseparavelmente, Cabeça da Igreja. Assim, podemos e devemos dizer que
sem o ministério da Igreja não há salvação possível! Isso mesmo: fora da
Igreja não há salvação, porque ela é o Corpo do Cristo, sua Cabeça e único
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Salvador. Por outras palavras: todo o ser humano de boa vontade e consciên-
cia recta pode salvar-se, mas pode-o somente porque Cristo, Cabeça da Igre-
ja, morreu e ressuscitou e está à Direita do Pai em favor de toda a humanida-
de e age através da Igreja em benfício de todo o ser humano, até de quem não
crê nele!

Em terceiro lugar, glorificado, o Senhor é o nosso Juiz! Para Ele cami-
nham a história humana e as nossas histórias. Só Ele pode ver o nosso cami-
nho neste mundo com o seu sentido profundo, só Ele nos julgará, porque, à
Direita do Pai, só Ele abarca toda a história com o seu Espírito e desvela o seu
sentido pleno; só nele os nossos pobres dias podem encontrar o Dia sem fim,
o Dia pleno da glória eterna!

Em quarto lugar: desaparecendo da nossa vista humana, Ele dá-nos o
seu Espírito, inaugurando um novo modo de estar presente entre nós, mais
profundo e eficaz: agora Ele é-nos interior, age em nós pela energia do seu
Espírito Santo: “Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do
mundo!” – Esta promessa não é uma palavra vazia; é, sim, uma impressio-
nante realidade! E é neste Espírito que Ele consola a Igreja e a guia na missão
pelas estradas do mundo.

Em quinto lugar, a sua presença na glória, à Direita do Pai, o constitui
para sempre como nosso Intercessor, como diz o Autor da Epístola aos Hebreus:
“Cristo entrou no próprio céu, a fim de comparecer, agora, na presença
de Deus, em nosso favor!” (9,24). Como é grande a nossa certeza, como é
profunda a nossa esperança, como é certo o nosso caminho: temos um Irmão
nosso, um da nossa raça à Direita do Pai, intercedendo por nós!

Caríssimos, a Solenidade de hoje é também para nós festa e motivo de
alegria! Aquele que hoje se sentou à Direita do Pai é o Filho eterno feito
homem, é um de nós! Que coisa impressionante: hoje, a nossa humanidade foi
colocada acima dos Anjos! Aquele que, como Deus, foi colocado no presépio
e no sepulcro, hoje, como homem, foi colocado acima dos anjos, à Direita do
próprio Pai! Ora, alegremo-nos: onde já está Cristo, nossa Cabeça, estaremos
um dia todos nós, membros do seu Corpo! Era isso que rezávamos na oração
inicial da Missa de hoje: “Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso
Filho já é a nossa vitória: membros do seu corpo, somos chamados a
participar da sua glória!” E a oração que faremos após a comunhão dirá
claramente que junto do Pai já se encontra a nossa humanidade, em Cristo
glorificado.
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Irmãos e irmãs! Elevemos o olhar para o céu: à Direita do Pai, Deus como
o Pai, encontra-se o homem Jesus, nosso irmão, um de nossa raça... Ele é o
objectivo para o qual se dirigem a nossa existência e a história humana, Ele é
o nosso Juiz, Ele é o nosso Intercessor! Que a nossa vida, neste mundo que
passa, seja cheia do gosto da eternidade, porque nele, a nossa esperança é
certíssima! Não temamos: aquele que está no céu faz-se ouvir nas Escrituras
e dá-se-nos em comunhão na Eucaristia para que o experimentemos, o anun-
ciemos e o testemunhemos, até sermos plenamente unidos a Ele quando apa-
recer na sua glória e entregar o Reino a Deus seu Pai. “Jesus Cristo é o
mesmo, ontem e hoje; Ele o será por toda a eternidade” (Hb 13,8). Amém

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Jesus subiu hoje ao Céu, para junto do Pai,
sem deixar de estar connosco na terra.
Por Ele, nosso único Mediador,
vamos elevar ao Pai celeste
as nossas orações e as nossas súplicas,
dizendo com alegria:

«Cristo, elevado ao Céu, ouvi-nos».

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
para que sejam fiéis à missão que receberam
de anunciar a Palavra em toda a terra,
oremos ao Senhor.

2. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que sintam que Jesus está com eles
quando ensinam e baptizam em seu nome,
oremos ao Senhor.

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.
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4. Por aqueles que não conhecem a Cristo,
para que a luz da fé os ilumine
e recebam o baptismo no Espírito Santo,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
para que Deus nos chame um dia a contemplar
o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna,
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.

Oração Universal (alternativa na Festa do Pai Nosso)

Pres. – Irmãos caríssimos:
Jesus subiu hoje ao Céu, para junto do Pai,
sem deixar de estar connosco na terra.
Por Ele, nosso único Mediador,
vamos elevar ao Pai celeste
as nossas orações e as nossas súplicas.
O Seu Espírito, que nos habita desde o Baptismo,
faz brotar dos nossos corações,
sete pedidos, que são sete bênçãos.
As três primeiras
atraem-nos para a glória do Pai;
as quatro últimas,
entregam a nossa miséria à sua graça».
A cada prece respondemos cantando:

Pai, Pai, Pai... Pai Nosso que estais nos Céus
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1: Sacerdote; 2: Assembleia de Pais, crianças e catequistas

1.  Pai Nosso que estais nos Céus!
2. Estais nos céus e fazeis de nós a vossa morada.

Ninguém é tão grande, tão bom e tão Pai, como Vós, ó Deus.

1. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome...
2. Que sejais louvado, ó Pai do Céu,

pelos vossos filhos espalhados pelo mundo inteiro!

1. Pai Nosso, venha a nós o vosso Reino...
2. Que os corações de todos os homens e mulheres

tenham desejos de liberdade, de amor, de paz, e de perdão.

1. Pai Nosso, seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu...

2. Que seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa
e que todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento da verdade.

Pai, Pai, Pai... Pai Nosso que estais nos Céus

1.     Pai Nosso, o Pão-nosso de cada dia nos dai hoje...
2. Dai-nos, o pão, fruto da terra e do trabalho do homem;

dai-nos também o Pão que nos faz viver eternamente;
ensinai-nos a partilhar do nosso alimento.

1. Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido...

2. Perdoai-nos e fazei de nós pessoas amáveis
que constroem a amizade e a paz.

1. Pai Nosso,  não nos deixeis cair em tentação!
2. Dai-nos força porque somos fracos. E precisamos de quem nos guie.

1. Pai Nosso, livrai-nos do mal!
2. Dai-nos pressa e coragem para fugir do mal.

Pai, Pai, Pai... Pai Nosso que estais nos Céus
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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.

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.
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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,
por Jesus Cristo Vosso Filho,
que mandastes à terra
para revelar o vosso amor de Pai
para com todos os homens.
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.
É por isso que, com todo o povo de baptizados,
radiante da alegria pascal,
e com os Anjos e os Santos
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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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,
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, depois da Ceia,
tomou o Cálice e, dando graças,
deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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.

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.
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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 Francisco,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família

e às preces destas crianças da Festa do Pai Nosso

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.

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.
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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 dai ao nosso tempo a paz que o Vosso Filho prometeu
e que é obra do Vosso Espírito.
Pela vossa misericórdia, livrai-nos do pecado,
da dúvida e da indiferença
e enchei-nos da vossa vida divina
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único 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.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
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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.

Antes da Bênção Final
Criança – Chegou agora a hora de mostrar a toda a comunidade que

durante este ano, as nossas catequistas ensinaram o que que-
ria dizer cada bocadinho da bela oração que é o Pai- Nosso.

Catequista – Estando Jesus em oração, em certo lugar, quando acabou, um
dos discípulos pediu-Lhe:

Criança – Senhor, ensina-nos a rezar!
Catequista – Disse-lhes então Jesus:

  Quando rezardes dizei:
Criança – Pai-nosso...
Catequista – quer dizer que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós.
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Criança – Que estais nos Céus...
Catequista – quer dizer que Deus vê-nos sempre e está em todo o lado.
Criança – Santificado seja o Vosso nome...
Catequista – quer dizer que nós devemos louvar sempre a Deus porque Ele

fez todas as coisas para nós e por isso, mais do que ninguém
merece todo o nosso louvor.

Criança – Venha a nós o Vosso reino...
Catequista – quer dizer que nós queremos viver sempre como filhos de Deus

e fazer parte da sua família.
Criança – Seja Feita a vossa Vontade...
Catequista – quer dizer que devemos fazer sempre a vontade de Deus por-

que Ele sabe o que é melhor para nós.
Criança – Assim na terra como no Céu...
Catequista – quer dizer que devemos fazer a vontade de Deus neste mundo,

para podermos fazer da terra um pedacinho do Céu.
Criança – O Pão-nosso de cada dia nos dai hoje...
Catequista – quer dizer que pedimos ao Pai do céu tudo o que nos faz falta

para crescermos e sermos felizes.
Criança – Perdoai-nos as nossas ofensas...
Catequista – quer dizer que Deus nos pode perdoar as coisas más que fazer-

mos.
Criança – Assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido...
Catequista – quer dizer que também nós devemos perdoar sempre a quem

nos faz mal.
Criança – e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal...
Catequista – quer dizer que, às vezes, nós fazemos o mal, mas Deus pode
ajudar-nos a não fazer o mal.

Pres. – Agora vejo que já compreendem a oração.
Por isso, amiguinhos,
vamos mostrar a toda a comunidade
como juntos conseguimos proclamar
a oração que Jesus nos ensinou: (cantado)
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Pai nosso que estás nos céus
Eu sinto que Tu estás aqui
É grande o Teu amor
E minha alma se sente feliz. (2x)
(recita-se a oração do Pai Nosso enquanto se faz um instrumental e repete-se)

Bênção dos Filhos
Os pais, colocando a mão direita sobre a cabeça dos Filhos,

rezam, em jeito de bênção o «Pai Nosso» de Deus:
“Filho meu,
que estás na terra,
preocupado, tentado, solitário,
Eu conheço perfeitamente o teu nome.
Eu o pronuncio, como que santificando-o,
porque verdadeiramente te amo.

Não.
Não estás só,
mas habitado por Mim,
e juntos construímos este reino
de que irás ser o herdeiro.

Alegra-me que faças a minha vontade
porque a minha vontade
é o que te faz mais feliz.
Conta sempre comigo
e terás o pão para hoje, não te preocupes;
Só te peço que o saibas repartir com o teu irmão.

Tem a certeza de que perdoo todas as tuas ofensas
antes mesmo de as cometeres;
por isso peço-te que faças o mesmo
àqueles que te ofendem a ti.

E, para que nunca caias em tentação,
segura firme na minha mão
e eu te livrarei do mal,
pobre e querido filho meu”.
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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.

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?
Qual a minha resposta?

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe!


