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SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR  
COR BRANCO – ANO C   

 

 

São Paulo,02 de junho de 2019 

Missas 7h30, 10h30,18h00 e 19h30 

 Domingo do Dizimista 

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Ambientação: (Refrões orantes)  
No presbitério, Círio Pascal 

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 

 

“Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o vistes subir, aleluia!(At.1,11) 
 

 

Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro! Hoje celebramos a Solenidade da Ascensão 

do Senhor aos céus, retornando à direita do Pai. Jesus volta, mas confia aos discípulos de todos os tempos, a 

missão de propagar a Boa Nova, testemunhando a vida nova garantida na Ressurreição. Neste Dia Mundial 

das Comunicações, o Papa Francisco, nos recorda que somos membros de um mesmo corpo e que também o 

ambiente digital deve ser espaço de encontro, comunhão, e de diálogo verdadeiro.  Hoje também iniciamos a 

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Alegres, cantemos  

 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada - Cruz, Evangeliário, ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Saudação 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente  
Glória  
Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (At. 1,1-11) 

 

Salmo (SL 46) 

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

 

2ª Leitura (Ef. 1,17-23) 

 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc 24,46-53) 

 

Homilia 

 

Oração dos Fiéis. 

 

R./ Cristo, elevado ao céu, atraí-nos a vós. 
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1.“Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas 

testemunhas “ (Atos 1,1-8) 

 - Jesus, rei da glória, acompanhai vossa Igreja peregrina neste mundo, comunicando a Boa Nova a 

todos os povos e nações, revelando vosso amor e misericórdia, e animai todos os cristãos na busca 

do diálogo e do respeito mútuo, nós vos rogamos    

 

2.“O Pai, vos dê um espírito de sabedoria, e que abra o vosso coração à sua luz” (Ef.1,17-18)  

 - Jesus, sacerdote eterno, daí sabedoria a todos para o bom uso dos meios de comunicação social, e 

iluminados pelo Espírito Santo, sejamos vossas testemunhas no mundo, promovendo a verdade, a 

solidariedade e o bem-estar da sociedade, nós vos rogamos  

 

3. “Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua 

direita” (Ef.1,17-20).  

 - Cristo, elevado ao Céu, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os 

devotos, derramai abundantes graças sobre a nossa comunidade e nossas famílias, curai os doentes 

e amparai os que sofrem com as calamidades e a violência, nós vos rogamos     

    

REZEMOS JUNTOS A ORAÇÃO DO DIZIMISTA:  

Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o descanso, a 

vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com a oferta de nosso 

dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida para que, amando-

vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa vida e eternidade. Amém.   

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Paz 

Comunhão 

Oração Final 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 

 
RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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