
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa da Ascensão do Senhor 

Ano B – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 24 - 13/05/2018 
   

Lembretes: 1) A Igreja 
celebra hoje o dia mun-
dial das comunicações. 
2) Inicia-se na segunda-
feira a semana de ora-
ção pela a unidade dos 
cristãos e em prepara-
ção de Pentecostes. 3)   
a proposta para o es-
paço simbólico é de um 
arranjo floral em “as-

censão”, que indica movimento para o alto. Este 
arranjo poderá ser preparado próximo do Círio 
Pascal. 4) pode-se fazer uma homenagem es-
pecial às mães, neste dia dedicado a elas. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Liturgia X, faixa 15 - Paulus) 
 

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; cantei hinos 
de vitória! 
 

3. Deus domina o mundo inteiro, assentado 
no seu trono. / Reuniu os povos todos: to-
dos são Povo de Deus! 

 
1 – ACOLHIDA 
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constân-
cia de Cristo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus, que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
(CD Festas Litúrgicas II, faixa 16 - Paulus) 
 

PR: O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama 
à conversão. Reconheçamos ser pecadores 
e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai (pausa) 
 

1- Senhor, tende piedade dos corações arre-
pendidos!  
 

Tende piedade de nós, tende piedade de 
nós! (bis) 
  

2- Jesus, tende piedade dos pecadores, tão 
humilhados!  
 

3-  Senhor, tende piedade, intercedendo por 
nós ao Pai! 
 

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

AS: Amém. 
 

3- GLÓRIA   (CD Tríduo Pascal II, faixa 6) 
 

Glória a Deus (bis) no mais alto dos céus! 
(bis) Glória a Deus (bis) no mais alto dos 
céus! (bis) E paz na terra (bis) aos homens 
por ele amados! 
  

Senhor Deus, rei dos céus, (bis) Deus Pai 
todo-poderoso! (bis) Nós, nós vos louva-
mos, / nós, nós vos bendizemos; / nós, 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós, (bis) nós vos damos graças / 
por vossa imensa glória (bis).  
 

Senhor (bis) Filho unigênito, (bis) Jesus 
Cristo (bis) Senhor Deus, Cordeiro de Deus. 
Filho de Deus Pai (bis).  
 

Vós que tirais o pecado, / piedade de nós... 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / 
piedade de nós... Vós que estais sentado à 
direita do Pai, / piedade de nós... Vós que 
tirais o pecado do mundo, / piedade de 
nós... 
 

Porque só vós sois o Santo, / porque só 
vós sois Senhor, / porque só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo. / Jesus Cristo. / 
Com o Espírito Santo, / na glória de Deus 
Pai. Amém! Amém! Amém! 
 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do 
vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos 
exultar de alegria e fervorosa ação de gra-
ças, pois, membros de seu corpo, somos 

chamados na esperança a participar da sua 
glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

AS: Amém. 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 

1ª 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 es-
colhido. 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. 4Durante 
uma refeição, deu-lhes esta ordem: “Não 
vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a 
realização da promessa do Pai, da qual vós 
me ouvistes 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 Je-
sus: “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 au-
toridade. 8Mas recebereis o poder do Espí-
rito Santo que descerá sobre vós, para ser-
des minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judéia e na Samaria e até os confins 
da terra.” 9Depois de dizer isto, Jesus foi le-
vado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o 
encobriu, de forma que seus olhos não mais 
podiam vê-lo. 10Os apóstolos continuavam 
olhando para o céu, enquanto Jesus subia. 
Apareceram então dois homens vestidos de 
branco, 11que lhes disseram: “Homens da 
Galileia, 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. 
 

AS:   Graças a Deus! 
  



‘ 

  

SALMO  RESPONSORIAL  46(47) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol I - Faixa 
40 - Paulus) 
 

Por entre aclamações Deus se elevou, / o 
Senhor subiu ao toque da trombeta. 
 

1. Povos todos do universo, batei palmas, / 
gritai a Deus aclamações de alegria! / Por-
que sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, / 
o soberano que domina toda a terra. 
 

2. Por entre aclamações Deus se elevou, / o 
Senhor subiu ao toque da trombeta. / Sal-
modiai ao nosso Deus ao som da harpa, / 
salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei! 
 

3. 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 glori-
oso. 
 

2ª 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 espírito de sabedoria que vo-lo revele 
e faça verdadeiramente conhecer. 18Que ele 
abra o vosso coração à sua luz, para que 
saibais qual a esperança que o seu chama-
mento 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, po-
der, potência, soberania ou qualquer título 
que se possa mencionar não somente neste 
mundo, mas ainda no mundo futuro. 22Sim, 
ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que 
está acima de tudo, a Cabeça da Igreja, 
23que é o seu corpo, a plenitude daquele que 
possui a plenitude universal. – Palavra do 
Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 16,15-20) 
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
 

Ide ao mundo, ensinai aos povos todos: / 
“Convosco estarei todos os dias”, diz Jesus. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 Naquele tempo: Jesus se manifestou 
aos onze discípulos, 15e disse-lhes: 'Ide pelo 
mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda 

criatura! 16Quem crer e for batizado será 
salvo. Quem não crer será condenado. 17Os 
sinais que acompanharão aqueles que cre-
rem serão estes: expulsarão demônios em 
meu nome, falarão novas línguas; 18se pe-
garem em serpentes ou beberem algum ve-
neno mortal não lhes fará mal algum; 
quando impuserem as mãos sobre os doen-
tes, eles ficarão curados'. 19Depois de falar 
com os discípulos, o Senhor Jesus foi le-
vado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. 
20Os discípulos então saíram e pregaram 
por toda parte. O Senhor os ajudava e con-
firmava sua palavra por meio dos sinais que 
a acompanhavam. 

– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 – PROFISSÃO DE FÉ          (dois coros)  
 

(Símbolo niceno-constantinopolitano) 
 

PR: Creio em um só Deus, Pai todo-pode-
roso: 
1) criador do céu e da terra, de todas as coi-
sas visíveis e invisíveis. 2) Creio em um só 
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de todos os sé-
culos: 1) Deus de Deus, Luz da Luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; 2) gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai; por ele 
todas as coisas foram feitas. 1) E por nós, 
homens, e para nossa salvação, desceu dos 
céus: 2) e se encarnou pelo Espírito Santo, 
no seio da Virgem Maria, e se fez homem. 1) 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos; padeceu e foi sepultado. 2) Ressus-
citou ao terceiro dia, conforme as Escritu-
ras, 1) e subiu aos céus, onde está sentado 
à direita do Pai. 2) E de novo há de vir, em 
sua glória, para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu reino não terá fim. 1) Creio no Espí-
rito Santo, Senhor que dá a vida e procede 
do Pai e do Filho; 2) e com o Pai e o Filho é 
adorado e glorificado: Ele que falou pelos 
profetas. 1) Creio na Igreja, uma, santa, ca-
tólica e apostólica. 2) Professo um só ba-
tismo para a remissão dos pecados. 1) E es-
pero a ressurreição dos mortos 2) e a vida 
do mundo que há de vir.  

AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, a Jesus, que subiu ao 
céu sem nos abandonar, rezemos para que 
interceda ao Pai por todos nós, dizendo: 
  

AS: Cristo, rei da glória, ouvi-nos! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Ouvi, ó Deus, as nossas súplicas e 

fazei que nosso coração se volte para 
aquele que subiu ao céu e entrou na glória 
junto de vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém! 

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia X, Faixa 12 - Paulus)  
 

Cristo ressuscitou, / o sertão se abriu em 
flor, / da pedra água saiu, / era noite e o 
sol surgiu, / glória ao Senhor! 
 

1.Vocês que tristes estão, / que gemem sob 
a dor, / na dor de sua paixão, / Deus se ir-
manou. 
 

2.Vocês que pobres são, / que temem o 
opressor, / por sua ressurreição, / Deus nos 
livrou.  (Amém!) 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Ó Deus, nós vos apresentamos este 

sacrifício para celebrar a admirável ascen-
são do vosso Filho. Concedei, por esta co-
munhão de dons entre o céu e a terra, que 
nos elevemos com ele até a pátria celeste. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 
Prefácio: “O mistério da ascensão” (Missal, pp. 
426/469) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós... 
 

PR:  Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo/a! 



 
 

CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 12 - Paulus)  
 

O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia! 
 

1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? / Na 
sua presença perecem os iníquos! / São 
como fumaça que desaparece, / são cera no 
fogo, que logo derrete! 
 

2. Os justos se alegram diante de Deus. / 
Cantai ao Senhor, vibrei, filhos seus! / Abri 
o caminho ao grão-cavaleiro, / dançai diante 
dele, Senhor justiceiro. 
 

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz. / Em sua 
morada só ele é quem diz: / Quem ´estava 
sozinho, família encontrou. / Quem ´estava 
oprimido, tua mão libertou! 
 

4. À frete do povo saíste, ó Deus. / Os céus 
gotejaram, a terra tremeu: / Na sua pre-
sença se abala o Sinai. / É Deus que 
avança, que avança e vai! 
 

5. Uma chuva abundante do céu derramaste 
/ e a tua herança exausta saciaste; / Fizeste 
em tua paz viver teu rebanho / e os neces-
sitados tiveram seu ganho. 
 

6. Falou sua Palavra, saem os portadores, / 
debandam os reis e fartam-se os pobres! / 
Imenso é o poder de nosso Senhor, / su-
bindo às alturas, cativos levou. 
 

7. Bendito Tu sejas, Senhor, todo o dia. / Tu 
és quem nos salva, quem nos alivia; / És Tu 
nosso Deus, o Libertador! / Quem livra da 
morte, só mesmo o Senhor! 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Deus eterno e todo-poderoso, 
que nos concedeis conviver na terra 
com as realidades do céu, fazei que 
nossos corações se voltem para o 
alto, onde está junto de vós a nossa 
humanidade. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS:  Amem! 
 

 

 

IV - Ritos Finais 

 

11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12 – BÊNÇÃO SOLENE 
 

(segue a bênção solene (p. 523 do Missal) 
 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amem! 
 

PR: Ide em paz, e o Senhor vos acompa-
nhe!  
AS:  Graças a Deus! 
 

CANTO DE DESPEDIDA          
(CD: Festas Litúrgicas I, faixa 14 - Paulus)  
 

1. Maria Mãe da vida / Maria Mãe do amor. 
 

Nossa Senhora da luz / Maria Mãe de Je-
sus. (2x) 
 

2. Maria, Mãe do mundo / Maria, Mãe da luz. 
3. Maria, Mãe da terra / Maria, Mãe do céu. 
4. Maria, Mãe da Igreja / Maria, Mãe da fé. 
5. Maria, Mãe do povo / Maria, nossa Mãe. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

O amor é o fruto 
 

 O evangelho deste domingo segue ime-
diatamente a parábola da videira e dos ra-
mos que lemos domingo passado. Nesse 
caso, pode ser visto como a sua explicação 
concreta figueira. Na Última Ceia, Jesus 
convida os seus discípulos para dar frutos, 
seguindo o exemplo de doação de amor ma-
nifestado durante o ministério público, mas, 
sobretudo, na Paixão e Morte. “Dei-vos o 
exemplo para que façais a mesma coisa que 
fiz” (Jo 13,15). 
 O gesto do Lava-Pés se faz mais elo-
quente nas palavras que se seguem: “Como 
meu Pai me amou, assim também eu vos 
amei. Permanecei no meu amor. Se guar-
dardes os meus mandamentos, permanece-
reis no meu amor [...] amai-vos uns aos ou-
tros, assim como eu vos amei. Ninguém tem 
maior amor do que aquele que dá sua vida 
pelos amigos [...] Isto vos ordeno: amai-vos 
uns aos outros”.  
 Normalmente, quem ama muito espera 
ser correspondido pela pessoa amada. No 
caso de Jesus, ao seu amor devemos res-
ponder amando as outras pessoas. Colabo-
rando para que seja ampliado o círculo do 
amor. As pessoas beneficiadas e depositá-
rias do amor devem se tornar um novo foco 
de doação e não devolver o amor a Deus.  
No evangelho de São João e nas cartas ju-
ninas, Deus não aparece como Senhor 
Todo Poderoso, Onipotente, mas simples-
mente como “aquele que ama”, independen-
temente do amor que nós lhe devolvemos. 
 Fazendo experiência de ser amado, o 
discípulo pode, por sua vez, se tornar um di-
fusor do amor. “É um fluxo que desce do 
Pai, em primeiro lugar sobre o Filho, o 
amado; através do Filho desce para os fiéis, 
suscitando uma dinâmica relacional: cada 
um experimenta passivamente o amor de 

Deus em si e, consequentemente, é consti-
tuído sujeito de amor (Enzo Bianchi)”. 
 Eu sou objeto do amor de Deus e me 
constituo sujeito de amor. Também nós, 
como Jesus e Nele, devemos acolher com 
gratidão o amor que vem do Pai e permane-
cer neste fluxo de amor, esforçando-se de 
não se separar deste pelo egoísmo e o pe-
cado. 
 “Antes de tudo, é importante tomar cons-
ciência que o amor não é um sentimento su-
perficial, mas uma atitude do coração, que 
se manifesta no viver como ele quer: obser-
vando os mandamentos. O amor se realiza 
nas ações de cada dia, senão é ilusório” 
(Papa Francisco, Ângelus, 6 de maio de 
2018). 
 “Já não vos chamo servos, mas vos 
chamo de amigos” (Jo 15,15). Os servos re-
cebem ordens; os amigos, confidências e in-
timidade. Os discípulos são chamados a 
participar a doação de Jesus, seu projeto de 
vida para a salvação do mundo, comparti-
lhem os seus sentimentos e ações.  
 “O discípulo é, certamente, um servo 
(termo que indica uma relação de submis-
são e obediência) do Senhor, mas Jesus diz 
que não são servos e sim amigos, porque 
tudo o que ouviu do Pai, ele deu a conhecer. 
O cristão não é alguém que é chamado sim-
plesmente para desenvolver uma ação, mas 
é um amigo, alguém que que entra numa re-
lação com o Senhor” (Enzo Bianchi). 
 Nós somos o leito onde desagua o rio do 
amor de Deus. Esse leito, por sua vez, se 
torna uma nascente [...] No amor se entra e 
permanece. Permanecer e não ir embora, 
não fugir do amor. Na maioria das vezes nós 
resistimos ao amor e defendemo-nos. Nós 
carregamos dentro de nós tantas feridas e 
decepções, de modo que esperamos trai-
ções. Mas Jesus nos pede de permanecer 
[...].O amor existe, circula é coisa de Deus: 
amor desinteressado, unilateral, incondicio-
nado, sem medidas (Ermes Ronchi). 
 Esse é o novo mandamento e este deve 
ser vivido até o final dos tempos. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: S. Matias, At 1,15-17.20-26; Sl 112 Jo 15,9-
17; 3ªf.: At 20,17-27; Sl 67; Jo 17,1-11a; 4ªf.: At 
20,28-38; Sl 67; Jo 17,11b-19; 5ªf.: At 
22,30.23,6-11; Sl 15; Jo 17,20-26; 6ªf.: S. João 
I, At 25,13b-21; Sl 102; Jo 21,15-19; Sáb.: At 
28,16-20.30- 31; Sl 10; Jo 21,20-25. 
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