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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR 

16 DE MAIO DE 2021 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, nas 
mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades sobre 
como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem ainda 
abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos os 
horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que podemos 

acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que nosso 
batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR com 

nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua 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. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou a 

mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 
Canto:1 
 

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! 

  

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 

a constância de Cristo, esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira 
pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente 

do fundo do coração. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do 

Espírito, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que dais a 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 todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 
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 

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

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

(OU, se preferir, o Hino do Glória pode ser cantado)2 

Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados! 

A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados! 

Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; 

Damos glória ao vosso Nome, vossos dons agradecemos, agradecemos! 

Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, 

Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! 

Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor, 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, nosso clamor! 

Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, 

de Deus Pai no esplendor!  

Amém, amém! Amém, amém, amém! 
 

D.: Oremos. (pequeno silêncio) Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do 
vosso Filho já é 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 nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:           (At 1,1-11) 
 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e 
ensinou, desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois 

de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinha 
escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, 
com numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando 

do Reino de Deus. Durante 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: ‘João batizou com água; vós, porém, sereis 
batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias’”. Então os que 
estavam reunidos perguntaram a Jesus: “Senhor, é agora que vais 

restaurar o Reino em Israel?” Jesus respondeu: “Não vos cabe saber os 
tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria 

autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=VORqRSUaob0 

https://www.youtube.com/watch?v=VORqRSUaob0
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vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e 

na Samaria, e até os confins da terra”. Depois de dizer isso, Jesus foi 
levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus 

olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o 
céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de 
branco, que 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. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3                 (Sl 46) 

 
R.: Por entre aclamações Deus se elevou, 
O Senhor subiu ao toque da trombeta. 
 

L.: 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. R. 

 
L.: 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! R. 
 

L.: 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. R. 
 
Segunda leitura:                (Ef 1,17-23) 

L.: Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
Irmãos: O 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. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para 
que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a 

riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso 
poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação 
e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o 

ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem 
acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título 

que se possa nomear não somente neste mundo, mas ainda no mundo 
futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de 
tudo, a Cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que 

possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=JGXNaog3sDE 

https://www.youtube.com/watch?v=JGXNaog3sDE
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Aclamação ao Evangelho:4         (Jo 14,23) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Ide ao mundo, ensinais aos povos todos: 
convosco estarei, todos os dias 
até o fim dos tempos, diz Jesus. 

 
EVANGELHO:               (Mc 16,15-20) 
L.: Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, e disse-lhes: 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem 

crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais 
que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios 
em meu nome, falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou 

beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum; quando 
impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados”. Depois de 

falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à 
direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. 
O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a 

acompanhavam. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 

D.: Vamos professar juntos nossa fé: 
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.: A Cristo, que, subindo aos céus, levou consigo a nossa humanidade, 

suplicamos com confiança. 
 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 

L.: Cristo, sentado à direita do Pai, ouvi os clamores de vossa Igreja. 
Protegei o Papa Francisco, dai força aos bispos e fortalecei os presbíteros 
e diáconos, nós vos pedimos. 

 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=mPtPmBOoZ8o 

https://www.youtube.com/watch?v=mPtPmBOoZ8o
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L.: Fazei que os Meios de Comunicação Social estejam sempre 

comprometidos com a verdade e com o bem do ser humano, livre e 
responsável, nós vos pedimos. 

 
L.: Que o Espírito Santificador enlace as Igrejas Cristãs na unidade 
fecunda, para que, permanecendo em vosso amor, produzam frutos de 

paz, concórdia e fraternidade, nós vos pedimos. 
 

(Preces espontâneas...) 

 
D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 

T.: Pai nosso... 
 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Que Deus todo-poderoso nos abençoe no dia de hoje, quando o seu 
Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a nossa 

ascensão. 
T.: Amém. 

 
D.: Deus nos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos 
discípulos após a ressurreição, nos apareça em sua eterna benevolência 

quando vier para o julgamento. 
T.: Amém. 

 
D.: E nós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, 
possamos experimentar a alegria de tê-lo conosco até o fim dos tempos, 

conforme sua promessa. 
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. 
 

Sugestões de Canto Final: 
 

A) 5 
Maria, ó Mãe cheia de graça 

Maria, protege os filhos teus 
Maria, Maria, 
Nós queremos contigo estar nos céus 
 

1. Aqui servimos a Igreja de teu Filho 
Sob o teu Imaculado Coração 
Dá-nos a bênção, e nós faremos 

Da nossa vida uma constante oblação 
                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=m9Mblf6TrpE 

https://www.youtube.com/watch?v=m9Mblf6TrpE
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2. A nossa vida é feita de esperança 

Paz e flores nós queremos semear 
Felicidade somente alcança 

Quem cada dia se dispõe a caminhar 
 
3. Ah! Quem me dera poder estar agora 

Festejando lá no céu nosso Senhor 
Mas sei que chega a minha hora 
E, então, feliz, eu cantarei o seu louvor 

 
B)6 

Ide pelo mundo, ide pelo mundo 
e anunciai, e anunciai, 
o Evangelho a toda criatura. 

 
1. Eu vós envio, servidores do Reino, 

onde estiverdes eu convosco estarei. 
Eu vos envio, despojados de tudo, 
só levareis a bagagem do amor. 

 
2. Eu vos envio, promotores da paz, 
ministros sois da reconciliação. 

Eu vos envio, mensageiros alegres, 
quem encontrardes tratareis com amor. 

 
3. Eu vos envio, testemunhas da vida, 
clamor supremo, vocação universal. 

Eu dou a todos vida plena e fecunda, 
sinais de morte combatei, é o mal. 

 
4. Eu vos envio, construtores do amor, 
fazei irmãos, Deus é o Pai, proclamai. 

Cidade viva, um só povo formai, 
um só batismo, só um Senhor adorai. 
 

 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 
site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 
https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=U-kQI8y6EA0 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=U-kQI8y6EA0

