
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM  CASA 

DOMINGO DA ASCENSÃO DO SENHOR – 2021 

 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro a 
bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem [mantendo a 

necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio 
por algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a celebração 

com os versos da abertura. 

1. ABERTURA 

-  Verdadeiramente ressurgiu Jesus! (bis)            
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis) 

- O Senhor Jesus, ao céu foi elevado. (bis) 
por todo o universo hoje é aclamado! (bis) 

-  Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 

-  Quem preside canta, os demais repetem: 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Neste domingo, recordamos o dia em que Jesus foi elevado 
ao céu, levando consigo a nova humanidade e o universo 

recriado por sua ressurreição. Deus entrou em nossa 
humanidade pela encarnação e a criação entrou no coração 

da trindade pela ascensão do crucificado-ressuscitado.     



3. SALMO 47(46)  
Cantemos a força de Deus que, por meio de Jesus, nos 

conduz no meio das lutas de cada dia .  

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! 

- Oração silenciosa 

4. ORAÇÃO 
Oremos ao Senhor... (breve silêncio) 

Ó Deus de terna compaixão, a ascensão do teu Filho  
é certeza da vitória da humanidade contra todo mal e 

injustiça. Faze-nos, vibrar de alegria e fervorosa ação de 
graças, para que, membros do seu corpo,  
possamos cumprir a missão que de ti recebemos.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.          

5. LEITURA DO EVANGELHO -  Marcos 16,15-20  

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

   Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 
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 crerem 
serão estes: expulsarão demônios em meu nome, 

falarão novas línguas; 18se pegarem em serpentes ou 
beberem algum veneno mortal não lhes fará mal 

algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados'. 19Depois de falar com os 

discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-
se à direita de Deus. 20Os 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. 
 

6. MEDITAÇÃO  

-  Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

O mistério do amor de Deus manifestado como descida e 
rebaixamento na encarnação do seu Verbo em nossa 

humanidade alcança a plenitude na Ascensão. Jesus 
ressuscitado, voltando-se para o Pai leva ao coração da 

Trindade a criação inteira. “Toda criatura” é destinatária do 
anúncio pascal que promete a transfiguração deste mundo em 
novos céus e nova terra. Existe uma irmandade universal que 

incluem todas as criaturas: homens e mulheres, animais e 
plantas, riachos e montanhas, ervas e flores. 

Ouvirmos no evangelho que “o Senhor Jesus, depois de 
falar aos Onze, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de 
Deus” (Mc 16,19). Ele sobe ao céu depois de ter deixado uma 

palavra aos discípulos. Suas palavras escritas nos evangélicos 
indicam o caminho a seguir, é outra forma de presença do 
Senhor que os discípulos devem testemunhar. De fato  os 

dicípulos devem anunciar a boa nova como Jesus anunciou: 
“com palavras e silêncios, com gestos e olhares, com tudo de 

si. Este anúncio vem de um olhar evangelizado que vê em 
cada realidade um traço da presença divina, um olhar que se 
deixa ferir pela precariedade da flor murcha, pelo sofrimento 

do animal ferido, pela paciência da terra” [Luciano Manicardi]. 
Evangelizar requer uma atidude de compaixão por tudo o que 

existe. Este foi o jeito que Francisco de Assis pregou o 
evangelho. Ele lembra aos seus ifrades: “Pregai sempre o 
Evangelho e, se necessário, também com palavras”.  

Em nossa oração agradeçamos ao Senhor, por fazermos 
parte da comunidade do céu, onde ele se encontra a direita do 
Pai, e por confiar-nos a sua missão, na qual ele está sempre 

presente. 
 

7. PRECES 

Adoremos o Cristo, que exaltado na glória intercede por nós 
junto do Pai e oremos: 



Ouve-nos, Senhor. 

- Ó Cristo, elevado ao céu, reconciliaste todo o universo em 

teu amor; dá firmeza e perseverança a todos os que 
trabalham pela preservação do planeta. 

- Ó Cristo, que elevado na cruz foste exaltado na glória, vem 

em auxílio das pessoas que sofrem pela doença, pela 
miséria e pelo abandono. 

- Ó Cristo, que fizeste de toda a tua vida uma oferenda de 

amor a serviço da vida, guia os que dão testemunho de ti, à 
perfeição da caridade. 

Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Cristo, tu que és nosso intercessor e reinas 
pelos séculos dos séculos. Amem. 

8. PAI NOSSO 
Dá, Senhor, a todas as religiões a graça da comunhão em ri, 
e às Igrejas cristãs, a unidade visível. Oremos a oração que 

Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

Oração 

Deus das promessas,  
nós contemplamos o teu Filho muito amado  
subindo, hoje, ao mais alto dos céus.  

Recebe o louvor da humanidade  
renovada e transformada  

e concede a todos nós a graça de continuarmos  
a missão que ele começou.  
Ilumina as Igrejas nos caminhos da unidade  

para que cumpra o desejo de sermos Um  
para que o mundo creia.  

Fortalece todos os esforços  
de preservação da natureza,  
abençoa as pessoas e grupos que trabalham  

para defender os direitos humanos  
e concede a todas as nações e povos a paz  
que ele veio anunciar, Jesus Cristo,  

teu filho amado, bendito pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

9. BÊNÇÃO 



O Senhor Jesus Cristo, em virtude do seu poder  
de submeter a si todas as coisas, transfigure o nosso pobre 

corpo, conformando-o a seu corpo de glória, agora e 
sempre. Amém. 
Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

 
ORAÇÃO À MESA 

- Estando  todos/as em torno da mesa , quem preside faz a oração.  

Nós te louvamos Senhor Jesus que levado aos céus, levaste contigo o 
universo inteiro e todas as criaturas. Ressuscitado te manifestaste aos 
discípulos durante uma refeição. A nós que recebemos o dom da tua 

Palavra, concede-nos partilhar estes alimentos na alegria e em ação 
de graças.  A ti a glória pelos séculos. Amém. 
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