
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
Tempo Pascal. Confeccionar um cartaz com o nome das Igrejas 
do CONIC, que deverá ficar exposto durante a semana, (Igreja 
Católica Apostólica Romana, Episcopal Anglicana do Brasil; 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil; Sírian Ortodoxia 
de Antioquia; Presbiterana Unida; Aliança de Batistas do Brasil. 
Preparar a recordação da vida com antecedência. Para iniciar 
a celebração, cantar o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar.)

(CD Liturgia X)
Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta. (bis)
(Terminado o refrão/ canto, todos ficam em pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada: Crucifixo ladeado por velas, Lecionário, 
leitores, ministros e presidente.

2. Canto Inicial (Pe. Jocy Rodrigues - Pe. Ronoaldo Pelaquim)
Aleluia! Batei palmas, povos todos! Cantai 
músicas alegres, aleluia! Aleluia! Deus é grande 
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, triunfante sobre o céu. 
Ele é Rei de toda a terra; cantai hinos de vitória! 
3 - Deus domina o mundo inteiro, assentado 
no seu trono. Reuniu os povos todos: todos são 
povo de Deus!

3. Saudação
Presidente - Celebrando, hoje, a elevação de 
Jesus à direita do Pai, comemoramos um modo 
novo d’Ele estar presente. Aquele que percorreu 
os caminhos deste mundo, no amor e na doação, 
é glorificado pela sua Ascensão ao céu. Reunidos 
pelo amor da Santíssima Trindade, façamos o 
sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus que elevou Seu Filho aos 
céus, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Celebramos hoje, o domingo da 
Ascensão do Senhor. Damos hoje o início da 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 
que tem como tema “Permanecei no meu amor 
e produzireis muitos frutos” (cf. João 15,5-9). 
Animados com tantos motivos que temos para 
celebrar a nossa fé e a nossa vida, recordemos 
os fatos que marcaram a semana que passou. 
(Recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o pecado 
e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do Pai (silêncio). 
Peçamos perdão, cantando.
(Pe. José de Freitas Campos) 
1 - Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai 
com carinho. De nós tende piedade, Senhor 
tende piedade.
2 - Ó Cristo sois a verdade, enchei-nos de caridade. 
De nós tende piedade, ó Cristo tende piedade.
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia XVI)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1 - Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; 
convosco estarei, todos os dias, até o fim dos 
tempos, diz Jesus.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (16, 15-20)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé 
Presidente - Na celebração da Ascensão de nosso 
Salvador, professemos nossa fé, rezando. Creio 
em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Jesus Cristo foi elevado aos céus na 
presença dos discípulos. Façamos nossos pedidos, 
cantando após cada prece: Senhor da vida, ouvi 
vosso povo! (CD Aparecida 300 anos)

- Senhor, Deus de bondade, abençoai a Vossa 
Igreja, o Papa Francisco, os bispos, os padres, 
diáconos, religiosos(as) e todo o Seu povo para 
que continuem a lutar pela unidade das Igrejas 
Cristãs, no compromisso de formar um só 
rebanho e um só Pastor. Nós vos pedimos.
- Senhor, Deus de bondade, dai discernimento 
aos nossos governantes, para que tenham 
consciência dos seus deveres com a sociedade 
e promovam ações que combatam todo tipo de 
preconceito e a escravidão ainda existente em 
nosso país. Nós vos pedimos.
- Senhor, Deus de bondade, iluminai todas as 
pessoas que estão participando dos Círculos 
Bíblicos da Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, mesmo que seja online, para 
que este momento rico em crescimento e 
amadurecimento, por meio da Vossa Palavra 
que nos convida à unidade na diversidade. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, Deus de bondade, fazei-nos entender 
que a fraternidade e o diálogo são desafios 
de amor e que devemos nos encorajar, na 
comunidade e em nossas famílias, acreditando 
que Cristo é a esperança do estabelecimento 
definitivo da fraternidade e da paz. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Atendei, Senhor, os pedidos que 
nossa comunidade vos apresenta e os que estão 
no silêncio dos nossos corações. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - A Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos convoca as Igrejas Cristãs do Brasil 
(CONIC) para juntos rezarmos pela união de todos 
os batizados que professam a mesma fé no Cristo 

3 - Senhor vós sois nossa vida, buscais a ovelha 
perdida. De nós tende piedade, Senhor tende 
piedade.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus, 
pela vida de todos os cristãos que trabalham e 
rezam pela paz e unidade no mundo, cantando.
(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória.
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós Louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados!
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos!
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai!
4 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor!
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, Senhor, 
com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

6. Oração
Presidente - Oremos -  (silêncio) - Ó Deus de amor, 
a Ascensão do Vosso Filho já é nossa vitória. 
Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de 
graças, pois, como membros do Seu corpo, somos 
chamados na esperança a participar de Sua glória. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (1, 1-11)

8. Salmo Responsorial (46) 
(CD Cantando os Salmos)
Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta. (bis)
- 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 Senhor 
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.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (1, 17-23)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Ressuscitado. Apresentemos ao Altar do Senhor 
a vida de todos nós, vossos filhos e filhas, que 
fazemos parte destas Igrejas que se unem para 
orar e refletir a caminhada de fé, no diálogo e 
na conversão fraterna, rumo ao Reino definitivo.
Durante o comentário um jovem entra com o cartaz das Igrejas 
Cristãs, confeccionado pela equipe. Diante do presbitério 
ergue-o para a assembleia, e o animador(a) proclama os nomes 
em alta voz, depois ergue-o para o altar, enquanto se canta.

(Pe. Zezinho)
1 - Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em 
outras religiões. Pensamos diferentes, oramos 
diferente, louvamos diferente, mas numa coisa 
nós somos iguais:
Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, 
queremos o mesmo Céu, choramos os mesmos ais.

16. Canto das Oferendas (Ir. Mirian T. Kolling)
Cristo é o dom do Pai que se entregou por nós. 
Aleluia, aleluia! Bendito seja o nosso Deus!
1 - Dai graças a Deus, pois Ele é bom; Eterno por 
nós é seu amor.
2 - Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso 
Salvador.
3 - Eu não morrerei, mas viverei e, assim, louvarei 
o meu Senhor.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Pai, por tantos sinais 
da Vossa luz que se manifestam em ações que 
defendem e promovem a vida.
(Amália Ursi - Waldeci Farias)
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu 
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu 
poder.
1 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe 
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez 
tudo mantém sua aliança.
2 - Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia 
com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os 
olhos e os cegos verão!
3 - O Senhor levanta os caídos, são os justos por 
ele amados; o Senhor protege os migrantes e 
sustenta os abandonados!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração! 

18. Pai Nosso 
Presidente - A missão de Jesus foi entregue a 
todos os cristãos. Em comunhão com todas as 
Igrejas Cristãs, rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 

Animador(a) - Paz é fruto do amor de Deus por 
todos nós. Assumir nossa missão é proclamar ao 
mundo quem é Cristo e Seu Reino de paz. 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(CD Liturgia VXI - Páscoa Ano A - Faixa 12)
O Senhor subiu ao céu! (bis) Aleluia, aleluia!
1 - Os justos se alegram diante de Deus; Cantai 
ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o caminho 
ao grão-cavaleiro, dançai diante dele, Senhor 
justiceiro.
2 - Dos órfãos é pai; das viúvas, juiz, em morada 
só ele é quem diz: “Quem estava sozinho, família 
encontrou; Quem estava oprimido, tua mão 
libertou!”
3 - Falou sua palavra, saem os portadores, 
debandam os reis e fartam-se os pobres! Imenso 
é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas, 
cativos levou.
4 - Bendito tu sejas, Senhor, todo dia, tu és que 
nos salva, quem nos alivia; És tu nosso Deus, o 
libertador! Quem livra da morte, só mesmo o 
Senhor!

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, ajudai-nos 
a viver nesta terra como testemunhas de Vossa 
presença e continuadores da missão de Vosso 
Filho, hoje elevado aos céus. Dai-nos o Espírito 
de amor que realiza entre nós a unidade e nos 
conduz à comunhão com todos os que adoram 
o Vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Notícias e Avisos

23. Refletindo sobre o Tempo Pascal
(Ler para a assembleia)

Evangelização que é celebrada no Domingo da 
Ascensão, uma solenidade pascal para proclamar 
a glória e a vitória de Jesus, uma vez que o Pai o 
recompensa elevando-o para estar à sua direita. 
Se a elevação da Cruz mostrava uma humilhação 
extrema de Jesus, a Ascensão mostra a sua glória 
e a sua glorificação. Na Ascensão e pela Ascensão, 
Jesus realiza sua missão e alcança sua meta: 
voltar para o Pai, viver com o Pai, sentar-se à 
direita do Pai, símbolo do poder divino que lhe 
é concedido. Um bom exercício é se perguntar 
se realmente conseguimos nos alegrar com a 
presença permanente de Cristo no mundo e em 
nossas vidas dessa maneira distinta. Às vezes 
gostaríamos que essas realidades fossem mais 
concretas, que pudéssemos ver com esses olhos 
materiais aquilo que, atualmente, apenas os 
olhos da fé nos permitem ver. Lembremos que 
Jesus chamou de felizes aqueles que conseguem 
acreditar sem ver e peçamos a Ele que aumente 
cada vez mais a nossa fé. Que possamos 
experimentar hoje essa presença real no meio 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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a humanidade.” O livro dos Atos dos Apóstolos 
atesta que o mesmo Espírito que esteve presente 
e acompanhou a Jesus, agora está presente na 
missão da comunidade cristã. Lucas adverte 
às comunidades de que o projeto de salvação 
revelado por Jesus tem agora sua continuidade 
na Igreja, animada pelo Espírito Santo.  A 2ª 
leitura pertence à oração de ação de graças e de 
súplica que Paulo eleva a Deus. Ele dá graças a 
Deus pela adesão a Jesus e pela resposta de amor 
dos fiéis. O Apóstolo reitera que a comunidade 
deve conhecer a esperança a qual foi chamada, 
ou seja, à vida plena de comunhão com Deus. 
Assim, todos devem caminhar ao encontro 
dessa esperança de mãos dadas, como irmãos, 
membros do Corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. 
Ele, pela Igreja, continua presente e realizando o 
projeto de salvação da humanidade.  A Ascensão, 
mais do que uma espécie de despedida ou de 
ausência, deve ser vista como coroamento de 
uma caminhada, e presença do Cristo Senhor no 
meio de sua comunidade em missão, portanto, 
a ascensão lembra missão. O mesmo Senhor 
que nos envia, garante estar sempre presente, 
para nossa alegria e tranquilidade, mais do 
que ausência, é um novo modo de presença. 
“O Senhor está sempre no meio de nós”. A 
comunidade dos discípulos deverá anunciar a 
Boa Nova de um mundo novo, inaugurado pelo 
Filho de Deus. Estamos sendo fiéis à missão 
que Jesus, ao deixar este mundo nos confiou? 
Estamos efetivamente atentos aos problemas e 
às angústias dos nossos irmãos, ou vivemos de 
olhos voltados para o céu, em um espiritualismo 
alienado?

Leituras da Semana
2ª feira: At 19,1-8; Sl 67; Jo 16,29-33
3ª feira: At 20,17-27; Sl 67; Jo 17,1-11a
4ª feira: At 20,28-38,1; Sl 67; Jo 17,11b-19
5ª feira: At 22,30; 23,6-11; At 4,8-12; Sl 15; Jo 17,20-26
6ª feira: At 25,13-21; Sl 102; Jo 21,15-19
Sábado: At 28,16.20.30-31; Sl 10; Jo 21,20-25; Gn 11,1-9; 
Ex 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; J1 3,1-5; Sl 103; Rm 8,22-
27; Jo 7,37-39
Domingo: At 2,1-11; Sl 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Rm 
8,8-17; Jo 14,15-16.23b-26

de nós. Que essa presença viva seja a força da 
nossa própria vida. E que consigamos, com a 
alegria que advém dessa presença viva, anunciar 
a todas as pessoas que Jesus não nos abandonou 
e que estará sempre ao nosso lado, guiando-nos 
até a comunhão plena com Deus por meio do 
Espírito Santo.

24. Bênção 
Presidente - Que Deus vos abençoe no dia de 
hoje, quando o seu Filho ascendeu aos céus, 
abrindo o caminho para a nossa ascensão. 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 que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus. Aleluia!

25. Canto final (Tarcísio Bóbbio)
1- Sei que Jesus Cristo vive no coração do irmão 
/ Que sofre, sente e que chora e precisa sim do 
seu pão. Nossa igreja, Mãe Terna: Diocese de 
Colatina, faz esta reflexão, caminha nesta direção.
Eis agora, uma nova missão! Vamos intensificar 
um novo jeito de ser igreja, o amor testemunhar… 
Jesus Cristo nos convida a missão e nos faz 
“esperançar”. Pelo caminho nos fala, arde em 
nossos corações.
2- Na caminhada, a história revela a beleza 
da ação, na trajetória de tantos leigos, padres 
e bispos, vocacionados e religiosos… Que 
testemunharam com a vida o verdadeiro sentido 
de ser “Igreja em Saída”.
3- O Espírito Santo é luz, clareia o nosso caminhar, 
também nos fazem enxergar a dignidade e a 
paz. Vamos irmãos! É nossa vocação! Vamos nos 
contagiar…Celebrar um novo tempo, com “Novo 
Agir, Novo Olhar”.

Meditando a Palavra de Deus 
A Ascensão do Senhor é de tamanha grandeza 
que nos impulsiona à missão. Não é mais 
possível permanecermos imóveis e admirados, 
olhando para o céu, a exemplo dos primeiros 
discípulos. Cabe aos discípulos missionários 
dos novos tempos sempre procurar as coisas 
do alto, romper com os velhos esquemas que 
aprisionam, vencer o egoísmo, a indústria do 
medo, a violência, a impunidade e a corrupção 
que retardam a realização do sonho de uma 
sociedade alicerçada no amor, no respeito e na 
dignidade. A construção da sociedade segura 
somente será possível quando as pessoas viverem 
o mandamento do amor, que tem o agir de Jesus 
como modelo, do qual o mistério pascal é a maior 
expressão. O evangelho refere-se às aparições 
do Ressuscitado aos discípulos e discípulas, 
enviando-os em missão com a ordem: “Vão pelo 
mundo inteiro e anunciem a Boa Nova para toda 


