
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Homens da Galileia, por que estais admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do                  
mesmo modo que o vistes subir, aleluia! (At 1,11) 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Aleluia! Batei Palmas povos todos! 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AhtWsnUPTzo 
 
Aleluia! Batei palmas, povos todos! Cantai músicas alegres, aleluia! Aleluia! 
Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia! 
 
Nos mandou levar a todos a mensagem do amor. Ele fez uma aliança com o povo que escolheu. 
 
O Senhor é vencedor, triunfante sobre o céu. Ele é rei de toda a terra, cantai hinos de vitória! 
 
Deus domina o mundo inteiro, assentado no seu trono. Reuniu os povos todos: todos são povo de Deus! 
 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 

Saudação 

D.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 

Roteiro - Ascensão do Senhor - Página 1 

https://www.youtube.com/watch?v=QcwNkSONcMI
https://www.youtube.com/watch?v=AhtWsnUPTzo


Sentido da celebração 

L.: No 1.º Domingo de Páscoa, proclamávamos que Deus não permitiu que seu Filho              
permanecesse na morte; já nesta principal e solene festa cristã dizíamos que Jesus Cristo abriu               
“para nós as portas da eternidade”. Hoje nos reunimos para celebrar o dia que o Senhor subiu aos                  
céus. Nesta celebração, queremos junto com a toda Igreja elevar nossos louvores porque na              
Ascensão do Filho reconhecemos mais uma vez a nossa vitória sobre o pecado e a morte, mas                 
sobretudo que nosso destino é o céu. Que os ensinamentos de Jesus e a sua Ressurreição nos                 
ensinem a testemunhar a vida divina e o Reino de Deus, que dá seus sinais em nosso meio. 

Ato penitencial 

D.: Irmãos e irmãs, sabemos em quem colocamos a nossa esperança e quão rico é Deus em sua                  
misericórdia de Pai. Apresentemos a Ele o nosso coração fragilizado pelo pecado e confiemo-nos              
em seu amor que nos reconcilia e conduz a humanidade ao céu.  

(Breve momento de silêncio) 

D.: Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende, tende piedade                
de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós!  

D.: Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós!  

D.: Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós!  

D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de nós e nos faça                
participar um dia da vida eterna.  
T.: Amém. 

D.: No dia em que fazemos memória da Ascensão do Senhor rezemos o hino de louvor:  

T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos                   
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós              
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho              
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,                 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais                  
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,                     
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 
(O Hino de Louvor também poderá ser cantado) 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 

Oração do dia 

D.: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de                 
alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança               
a participar da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. 
T: Amém 
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LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos 

Aclamação ao Evangelho 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convosco estarei, todo os dias, até o fim dos tempos, diz 
Jesus (Mt 28,19s). 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 28,16-20) 
Naquele tempo: Os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado.                
Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus            
aproximou-se e falou: 'Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei                   
discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e                  
ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei! Eis que eu estarei convosco todos os dias, até                 
ao fim do mundo'. 
Palavra da Salvação. 

T: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
Em seguida, todos cantam. 

Canto: Salmo 46,2-3.6-7.8-9 (R.6)  
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=J7nnkJHmNt4 
 
Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.  
 
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. 
 

Profissão de Fé 
D.: A Palavra de Deus fala ao nosso coração e nos convida a perceber a presença de Deus junto                   
a nós. Como comunidade reunida em oração devemos responder sim à Deus; façamos nossa              
adesão professando a fé:  
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T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Irmãos e irmãs, cheios de confiança, apresentemos ao Senhor as nossas preces:  
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos!  
 
L.: Senhor Jesus, que o Papa Francisco, os nossos bispos, presbíteros e diáconos, bem como               
todos os missionários sintam sua presença quando ensinam e batizam em teu nome, rezemos.  
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos!  
 
L.: Cristo ressuscitado, olhai por tantos que vivem em situação de rua, abandonados e órfãos.               
Que nos sintamos responsáveis por promover a dignidade destes que mais necessitam do carinho              
e do afeto da Igreja, rezemos.  
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos!  
 
L.: Senhor Jesus, olhai por todos aqueles que nos governam e por aqueles que sofrem, dai-lhes a                 
força e a coragem para enfrentar as dificuldades do tempo presente e a graça de discernirem o                 
que convém, rezemos.  
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 
  
D.: Senhor Jesus, que neste dia, prometestes dar aos apóstolos o Espírito Santo, para que fossem                
testemunhas vossas até os confins da terra, fortalecei também, pela força do mesmo Espírito              
Santo, o nosso testemunho, rezemos.  
T.: Amém. 

(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 
 
D.: Acolhe Senhor Jesus as preces que apresentamos por meio de ti ao Pai, socorre-nos com o                 
Espírito, e ensina-nos a sermos discípulos e discípulas. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
 
D.: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso Reino e ensinai-nos a dizer: Pai               
nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 
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D.: Ó Deus que a vossa benção frutifique em nossos corações e nos disponha a todo progresso                 
espiritual, para que sejamos sustentados em nossas ações pela força de vosso amor. Por Cristo,               
nosso Senhor.  
T.: Amém.  
 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém.  
 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.  
T.: Para sempre seja louvado. 
 
Pode concluir-se com a seguinte antífona pascal mariana: 
 
D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
T.: Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 
 
D.: Ressuscitou como disse. Aleluia!  
T.: Rogai a Deus por nós. Aleluia!  
 
D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  
T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!  
 

Canto: Nunca pare de luar 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H2O24JP2MvI 
 
O que vem pra tentar ferir 
O valente de Deus 
Em meio às suas guerras? 
 
Que ataque é capaz 
De fazê-lo olhar pra trás 
E querer desistir? 
 
Que terrível arma é 
Usada pra tentar 
Paralisar sua fé? 
 
Cansaço, desânmo 
Logo após uma vitória 
A mistura de um desgaste 
Com um contra ataque do mal 
A dor de uma perda 
Ou a dor da traição 
Uma quebra de aliança 

Que é raiz da ingratidão 
 
Se alguém está assim 
Preste muita atenção 
Ouça o que vem 
Do coração de Deus 
 
Em tempos de guerra 
Nunca pare de lutar 
Não baixe a guarda 
Nunca pare de lutar 
Em tempos de guerra 
Nunca pare de adorar 
Libera a palavra 
Profetiza sem parar 
 
O escape, o descanso, a cura 
A recompensa vem sem demora 
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ORAÇÃO À MESA 

 

D.: Vem Senhor, à nossa mesa, e dá-nos a alegria da tua presença. Nós te louvamos porque                 
ressuscitado te manifestaste aos discípulos durante uma refeição. A nós que recebemos o dom da               
tua Palavra, concede-nos partilhar estes alimentos em ação de graças; dá-nos um coração             
generoso para repartir o que temos. A ti a glória pelos séculos. Amém. 

Senhor, dai pão a quem tem fome. E fome de justiça a quem tem pão. 
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