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Oração em Família

Filho: Chegamos ao Domingo da As-
censão. Após permanecer 40 dias com 
os seus discípulos, Jesus sobe aos Céus 
e envia seus discípulos em missão. 
Hoje também celebramos o dia Mun-
dial das Comunicações Sociais. Lou-
vado seja Deus por todos os Meios de 
Comunicação que tanto nos têm au-
xiliado neste tempo de pandemia. Es-
tamos também iniciando a Semana 
de Oração pela Unidade dos Cristãos 
(SOUC). Esta é a vontade de Jesus que 
ficou registrada em sua Oração Sa-
cerdotal: “Que todos sejam um. Como 
tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que 
eles estejam em nós, para que o mun-
do creia que tu me enviaste.” (Jo 17,21). 

Pai: Iniciemos nossa oração + em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

Canto: 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a es-
perança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar que ser consolado.
Compreender, que ser compreendido.
Amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive.
Para a vida eterna.

Mãe: No fim do livro dos Atos dos Após-

Leitura do Evangelho

“Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim” (Mt 28,20)

Ascensão do Senhor
24 de maio de 2020

Antes da oração: Prepare um lugar 
especial na sua casa para reunir seus 

familiares para realizar a oração. 
Tenha por perto a bíblia, uma vela, o 
crucifixo imagem de Nossa Senhora 

e algumas flores.

Meditação da Palavra

tolos é narrado que São Paulo é levado 
para Roma para ser julgado. Durante a 
viagem houve uma grande tempesta-
de que causou um princípio de tumul-
to, mas Paulo foi motivo de paz para a 
situação. Acabam sofrendo naufrágio, 
mas todas as 276 pessoas se salvam e 
são acolhidas na Ilha de Malta. Os na-
tivos da Ilha as acolheram em torno de 
uma fogueira por causa da chuva e do 
frio. Assim puderam se aquecer, secar 
perto do fogo e ainda receberem co-
mida. Foram abrigadas por desconhe-
cidos até que fosse seguro continuar a 
viagem. A Semana de Oração pela Uni-
dade dos Cristãos (SOUC) lembra este 
fato da vida de São Paulo e apresenta 
um versículo deste contexto que fala 
desta solidariedade: “Trataram-nos 
com extraordinária humanidade”; 
“Mostraram extraordinária gentileza 
para conosco”. Por isso o tema da Sema-
na de Oração pela Unidade dos Cristãos 
é: “Gentileza gera gentileza” (At 28,2).

Pai: Diante da gentileza fora do co-
mum das pessoas de Malta que aco-
lheram o apóstolo Paulo e seus com-
panheiros náufragos, queremos pe-
dir perdão por não termos sabido aco-
lher as pessoas necessitadas. 

Filho: Perdoai-nos, ó Pai, por erros 
passados, desconfianças e condutas 
erradas entre cristãos e cristãs de di-
ferentes Igrejas e tradições religiosas.

Todos: Senhor, tende piedade de nós!

Avô/avó: Cristo, perdoai-nos por nos-
sa falta de fé e por não sermos pessoas 
esperançosas e solidárias.

Todos: Cristo, tende piedade de nós!

Mãe: Senhor, perdoai-nos por nos iso-
larmos e permanecermos indiferentes, 
em vez de mostrar hospitalidade, espe-
cialmente a migrantes e refugiados.

Todos: Senhor, tende piedade de nós!

Mãe: O Evangelho de São Mateus nar-
ra a Ascensão de Jesus. Cristo sobe aos 
Céus e introduz no seio da Santíssima 
Trindade a nossa humanidade.

Canto: É como a chuva que lava. É 
como o fogo que arrasa. Tua palavra é 
assim. Não passa por mim sem deixar 
um sinal.

1. Tenho medo de não responder. De 
fingir que eu não escutei. Tenho medo 
de ouvir o teu chamado. Virar do ou-
tro lado. E fingir que não sei. Tenho 
medo de ouvir o teu chamado. Virar 
do outro lado. E fingir que não sei.

Evangelho:

Pai: + Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Mateus (Mt 28,16-20)

Os onze discípulos foram para a Gali-
léia, ao monte que Jesus lhes tinha in-
dicado. Quando viram Jesus, prostra-
ram-se diante dele. Ainda assim al-
guns duvidaram. Então Jesus aproxi-
mou-se e falou: ‘Toda a autoridade me 
foi dada no céu e sobre a terra. Por-
tanto, ide e fazei discípulos meus to-
dos 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 convos-
co todos os dias, até ao fim do mundo”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor!

1. Alguém da família conta com suas 
próprias palavras o que acabou de ouvir.
2. Como vivo a missão que Cristo nos 
confiou de ensinar, fazer discípulos e 
testemunhar o Evangelho?
3. Gesto concreto: Assumir em famí-
lia a oração do terço pela Unidade dos 
Cristãos.
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Preces

Pai: Rezemos a Deus, que é cheio de com-
paixão pelo ser humano, e digamos:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Mãe: Pai santo, vós que fizestes vosso 
amado Filho Jesus passar das trevas da 
morte para a luz da glória, dai-nos che-
gar um dia à luz admirável do vosso 
reino eterno. Nós vos pedimos, Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Avô/Avó: Fazei que a nossa vida, es-
condida em vós com Cristo, brilhe no 
mundo, para anunciar a todos os no-
vos céus e a nova terra. Nós vos pedi-
mos, Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Filho: Pelos que trabalham nos meios 
de comunicação social, para que, ilu-
minados pelo dom da sabedoria, se-
jam anunciadores da verdade do 
Evangelho que liberta. Nós Vos pedi-
mos, Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Filho: Ó Pai, dai-nos um coração sen-
sível e compassivo para que nunca se-
jamos indiferentes ao sofrimento e à 
dor. Nós Vos pedimos, Senhor
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Mãe: Para que, celebrando a Semana 
de Oração pela Unidade dos Cristãos, 
nos conscientizemos de que somos 

todos vossos filhos e para que nossa 
“gentileza gere gentileza” através de 
nossas práticas solidárias em vista da 
unidade. Nós vos pedimos, Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Pai: Ó Deus de Misericórdia, olhai para 
nós nesta pandemia do coronavírus e 
confortai a quantos se sentem perdidos 
e choram pelos seus familiares mortos e, 
por vezes, sepultados duma maneira que 
fere a alma. Nós Vos pedimos, Senhor!
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!

Mãe: Ó Deus, abençoai e protegei os 
médicos, os enfermeiros, os agentes de 
saúde, os voluntários que, neste perío-
do de emergência, arriscam sua pró-
pria vida para salvar outras vidas. Nós 
vos pedimos, dai-lhes força, bondade e 
saúde. Nós Vos pedimos, Senhor!
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
(intenções livres)

Todos: Pai nosso...

Canto: 1. Santa Mãe Maria, nessa tra-
vessia / cubra-nos teu manto cor de 
anil. / Guarda nossa vida, Mãe Apare-
cida, / Santa Padroeira do Brasil!
Ave, Maria! / Ave, Maria! (2x)

Oração a Nossa Senhora 
no Tempo Pascal

Todos: Rainha do céu, alegrai-vos, ale-
luia, pois o Senhor que merecestes tra-
zer em vosso seio, aleluia, Ressuscitou, 
como disse, aleluia; Rogai a Deus por 
nós, aleluia.

Oração Final

Avó/Avô: Ó Deus todo-poderoso, a as-
censão do vosso Filho já é nossa vitó-
ria. Fazei-nos exultar de alegria e fer-
vorosa ação de graças, pois, membros 
de seu corpo, somos chamados na es-
perança a participar da sua glória. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, 
na Unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém

Avó/Avô: O Senhor nos abençoe, nos li-
vre de todo o mal e nos conduza à vida 
eterna. 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém!

Para meditar e rezar o texto lido: 
(Dos Sermões de Santo Agostinho, bispo)

Pai: Hoje nosso Senhor Jesus Cristo 
subiu ao céu; suba também com ele o 
nosso coração. Ouçamos as palavras 
do Apóstolo: Se ressuscitastes com Cris-
to, esforçai-vos por alcançar as coisas do 
alto, onde está Cristo, sentado à direita de 
Deus; aspirai às coisas celestes e não às 
coisas terrestres (Cl 3,1-2). E assim como 
ele subiu sem se afastar de nós, tam-
bém nós subimos com ele, embora 
não se tenha ainda realizado em nos-
so corpo o que nos está prometido.

Filho: Cristo já foi elevado ao mais 
alto dos céus; contudo, continua so-
frendo na terra através das tribula-
ções que nós experimentamos como 
seus membros. Deu testemunho des-
ta verdade quando se fez ouvir lá do 
céu: Saulo, Saulo, por que me persegues 
(At 9,4). E ainda: Eu estava com fome e 
me destes de comer (Mt 25,35).

Avô/Avó: Por que razão nós também 
não trabalhamos aqui na terra de tal 
modo que, pela fé, esperança e cari-
dade que nos unem a nosso Salvador, 
já descansemos com ele no céu? Cris-
to está no céu, mas também está co-
nosco; e nós, permanecendo na ter-
ra, estamos também com ele. Por sua 
divindade, por seu poder e por seu 
amor ele está conosco; nós, embora 
não possamos realizar isso pela di-
vindade, como ele, ao menos pode-
mos realizar pelo amor que temos 
para com ele.

Mãe: O Senhor Jesus Cristo não dei-
xou o céu quando de lá desceu até 
nós; também não se afastou de nós 
quando subiu novamente ao céu. Ele 
mesmo afirma que se encontrava no 
céu quando vivia na terra, ao dizer: 
Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele 
que desceu do céu, o Filho do homem, que 
está no céu (cf. Jo 3,13).

Pai: Isto foi dito para significar a uni-
dade que existe entre ele, nossa cabe-
ça, e nós, seu corpo. E Ninguém senão 
ele podia realizar esta unidade que 
nos identifica com ele mesmo, pois 
tornou-se Filho do homem por nossa 
causa, e nós por meio dele nos torna-
mos filhos de Deus.

Filho: Neste sentido diz o Apóstolo: 
Como o corpo é um só, embora tenha mui-
tos membros, e como todos os membros 
do corpo, embora sejam muitos, formam 
um só corpo, assim também acontece com 
Cristo (1Cor 12,12). Ele não diz: “assim é 
Cristo”, mas: assim também acontece 
com Cristo. Portanto, Cristo é um só, 
formado por muitos membros.

Avô/Avó: Desceu do céu por sua mise-
ricórdia e ninguém mais subiu senão 
ele; mas nele, pela graça, também nós 
subimos. Portanto, ninguém mais 
desceu senão Cristo e ninguém mais 
subiu além de Cristo.

Mãe: Isto não quer dizer que a digni-
dade da cabeça se confunde com a do 
corpo, mas que a unidade do corpo 
não se separa da cabeça.


