ASCENSÃO DO SENHOR
Solenidade

Vésperas I
Hino.
Salmodia
Ant. 1		 Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o
mundo e volto para o Pai. Aleluia.
Salmo 112 (113)

Louvai, servos do Senhor, *
		 louvai o nome do Senhor.
2
Bendito seja o nome do Senhor,*
		 agora e para sempre.
3
Desde o nascer ao pôr do sol, *
		 seja louvado o nome do Senhor.
1

4
O Senhor domina sobre todos os povos; *
		 a sua glória está acima dos céus.
5
Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, *
		 que tem o seu trono nas alturas
6
e Se inclina lá do alto, *
		 a olhar o céu e a terra?
7
Levanta do pó o indigente *
		 e tira o pobre da miséria,
8
para o fazer sentar com os grandes, *
		 com os grandes do seu povo;
9
e no lar transforma a estéril *
		 em ditosa mãe de família.

Ant. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo
e volto para o Pai. Aleluia.
Ant. 2 Depois de ter falado com os seus discípulos, o
Senhor Jesus subiu ao Céu e está sentado à direita de Deus.
Aleluia.

TEMPO PASCAL

Salmo 116 (117)

Louvai o Senhor, todas as nações, *
		 aclamai-O, todos os povos.
   1

É firme a sua misericórdia para connosco, *
		 a fidelidade do Senhor permanece para sempre.
   2

Ant. Depois de ter falado com os seus discípulos, o
Senhor Jesus subiu ao Céu e está sentado à direita de Deus.
Aleluia.
Ant. 3 Ninguém subiu ao Céu senão Aquele que desceu
do Céu: o Filho do homem, que está no Céu. Aleluia.
Cântico

Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

Nós Vos damos graças, *
		 Senhor Deus omnipotente,
a Vós que sois, que éreis e que haveis de vir, *
		 que assumis o vosso imenso poder e reinais.
17,17

Irritaram-se as nações, mas sobreveio a vossa ira, *
		 o momento de julgar os mortos,
de dar a recompensa aos vossos servos,
				
aos profetas, aos santos, *
		 aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes.
   18

Agora chegou a salvação,
			 o poder e a realeza do nosso Deus *
		 e o domínio do seu Ungido,
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, *
		 que os acusava junto de Deus, dia e noite.
12,10

Eles venceram-no, graças ao Sangue do Cordeiro *
		 e ao testemunho que deram:
desprezaram a própria vida até aceitar a morte. *
   12
		 Alegrai-Vos, ó céus, e vós que neles habitais.
   11

Ant. Ninguém subiu ao Céu senão Aquele que desceu do
Céu: o Filho do homem, que está no Céu. Aleluia.
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Leitura breve

Ef 2, 4-6

Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade
com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos
nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo – é pela graça
que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar
nos Céus com Cristo Jesus.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Deus subiu entre aclamações. Aleluia, Aleluia.
Deus subiu entre aclamações. Aleluia, Aleluia.
O Senhor subiu ao som da trombeta.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Deus subiu entre aclamações. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Pai, manifestei o teu nome aos homens que Me deste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, agora que vou para
Ti. Aleluia.
Preces
Invoquemos com alegria a Jesus Cristo, que está sentado à
direita do Pai, e aclamemos dizendo:
Nós Vos louvamos, Rei da eterna glória.
Rei da glória, que levastes convosco a fragilidade da nossa
carne, para ser glorificada no Céu,
— purificai-nos de toda a mancha e restituí-nos a nossa dignidade original.
Vós que por amor descestes ao meio dos homens,
— fazei-nos subir até Vós pelo caminho da fé e da caridade.
Vós que prometestes atrair a Vós todos os homens,
— não permitais que nenhum de nós seja afastado da unidade
do vosso Corpo.
Fazei que de alma e coração vivamos já no Céu,
— onde fostes glorificado como Senhor do universo.

TEMPO PASCAL

Senhor, a quem esperamos como juiz dos vivos e dos mortos,
— fazei que um dia, juntamente com os nossos irmãos defuntos, possamos glorificar eternamente a vossa infinita
misericórdia.
Pai nosso
Oração

Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em
filial acção de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho,
é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória como nossa
Cabeça, para aí nos chama como membros do seu Corpo. Ele
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Invitatório
Ant. Aleluia. Vinde, adoremos a Cristo Senhor, que sobe
ao mais alto dos Céus. Aleluia.
Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia
Salmos e cântico do Domingo I: Saltério.

Ant. 1		 Homens da Galileia, porque estais a olhar para o
Céu? Esse Jesus que Se elevou para o Céu, assim há-de vir na
sua glória. Aleluia.
Ant. 2		
Aleluia.

Exaltai o Rei dos reis, cantai um hino a Deus.

Ant. 3		 Elevou-Se para o alto à vista deles e desapareceu
entre as nuvens do céu. Aleluia.
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Leitura breve

Hebr 10, 12-14

Cristo, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício,
sentou-Se à direita de Deus, esperando desde então que os
seus inimigos sejam postos como escabelo de seus pés. Por
uma única oblação tornou perfeitos para sempre os que foram
santificados.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Cristo, subindo às alturas. Aleluia, Aleluia.
Cristo, subindo às alturas. Aleluia, Aleluia.
Levou consigo os cativos.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Cristo, subindo às alturas. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. Vou subir para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus
e vosso Deus. Aleluia.
Preces
Invoquemos com alegria o Senhor, que, elevado sobre a terra,
atrai a Si todas as coisas; e aclamemo-l’O dizendo:
Nós Vos louvamos, Rei da eterna glória.
Senhor Jesus, Rei da glória, que, oferecido em sacrifício uma
vez para sempre, subistes vencedor à direita do Pai,
— levai os homens à perfeição da santidade.
Sacerdote eterno e ministro da Nova Aliança, que viveis eternamente para interceder por nós,
— salvai o povo que Vos suplica.
Senhor, que Vos manifestastes vivo depois da vossa paixão e
durante quarenta dias aparecestes aos discípulos,
— confirmai hoje a nossa fé.
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Senhor, que neste dia prometestes dar aos Apóstolos o Espírito
Santo, para que fossem vossas testemunhas até aos confins
do mundo,
— robustecei também o nosso testemunho cristão com a força
do mesmo Espírito.
Pai nosso
Oração

Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em
filial acção de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho,
é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória como nossa
Cabeça, para aí nos chama como membros do seu Corpo. Ele
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia:
Aleluia.

A vossa majestade, ó Deus, está acima dos céus.

Sexta:		 Parte dum extremo do céu e no outro termina o
seu curso. Aleluia.
Noa:
Erguendo as mãos, abençoou-os e foi elevado ao
Céu. Aleluia.
Para uma destas Horas, dizem-se os salmos seguintes. Se se dizem as outras Horas, toma-se a Salmodia Complementar.
Salmo 8

Senhor, nosso Deus, *
		 como é admirável o vosso nome em toda a terra! †
		 A vossa majestade está acima dos céus.
2
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3
Da boca das crianças e meninos de peito *
		 sai um louvor que confunde os vossos adversários †
		 e reduz ao silêncio os inimigos rebeldes.
4
Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, *
		 a lua e as estrelas que lá colocastes,
5
que é o homem para que Vos lembreis dele, *
		 o filho do homem para dele Vos ocupardes?
6
Fizestes dele quase um ser divino, *
		 de honra e glória o coroastes;.
7
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos. *
		 Tudo submetestes a seus pés:

Ovelhas e bois, todos os rebanhos, *
		 e até os animais selvagens,
9
as aves do céu e os peixes do mar, *
		 tudo o que se move nos oceanos.
8

Senhor, nosso Deus,*
		 como é admirável o vosso nome em toda a terra!
10

Salmo 18 (19) A

Os céus proclamam a glória de Deus *
		 e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
3
O dia transmite ao outro esta mensagem *
		 e a noite a dá a conhecer à outra noite.
2

Não são palavras nem linguagem, *
		 cujo sentido se não perceba.
5
O seu eco ressoou por toda a terra *
		 e a sua notícia até aos confins do mundo.
4

Aí levantou uma tenda para o sol, *
		 donde sai como esposo do seu tálamo, †
		 a percorrer alegremente como atleta o seu caminho.
7
Parte dum extremo do céu *
		 e no outro termina o seu curso: †
		 nada escapa ao seu calor.
6
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Salmo 18 B (19 B)
8
A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma; *
		 as ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples.
9
Os preceitos do Senhor são rectos, alegram o coração; *
		 os mandamentos do Senhor são claros, iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro, permanece eternamente; *
		 os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são rectos;
11
mais preciosos que o ouro, o ouro mais fino, *
		 mais doces que o mel, o puro mel dos favos.
10

Embora o vosso servo se deixe guiar por eles *
		 e os observe com cuidado,
13
quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? *
		 Purificai-me dos que me são ocultos.
12

Preservai também do orgulho o vosso servo, †
que ele não tenha sobre mim poder algum: *
		 então serei irrepreensível e imune de culpa grave.
15
Aceitai as palavras da minha boca †
e estejam na vossa presença
			 os pensamentos do meu coração. *
		 Vós, Senhor, sois meu amparo e redentor.
14

Tércia
Ant.
Aleluia.

A vossa majestade, ó Deus, está acima dos céus.

Leitura breve

Ap 1, 17c-18

Vi o Filho do homem, que me disse: Eu sou o Primeiro e
o Último, o que vive. Estive morto, mas eis-Me vivo pelos
séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e da morada
dos mortos.
V. Não se perturbe o vosso coração. Aleluia.
R. Eu vou para o Pai. Aleluia.
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Sexta
Ant. Parte dum extremo do céu e no outro termina o seu
curso. Aleluia.
Leitura breve

Hebr 8, 1b-3a

Nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos Céus
à direita do trono da divina majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que foi construído pelo
Senhor e não pelo homem. Na verdade, todo o sumo sacerdote
é constituído para oferecer oblações e sacrifícios.
V. O Senhor fixou no céu o seu trono, Aleluia,
R. E o seu reino estende-se sobre o universo. Aleluia.
Noa
Ant. Erguendo as mãos, abençoou-os, e foi elevado ao
Céu. Aleluia.
Leitura breve

Col 3, 1-2

Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde
Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas
do alto e não às da terra.
V. Exaltai o Rei dos reis. Aleluia.
R. Cantai um hino a Deus. Aleluia.
Oração

Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em
filial acção de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho,
é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória como nossa
Cabeça, para aí nos chama como membros do seu Corpo. Ele
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

TEMPO PASCAL

Vésperas II
Hino.
Salmodia
Ant. 1		
Aleluia.

Subiu aos Céus e está sentado à direita do Pai.
Salmo 109 (110), 1-5.7

Disse o Senhor ao meu Senhor: «Senta-te à minha direita, *
		 até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés».
2
O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder *
		 e tu dominarás no meio dos teus inimigos.
1

A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, †
nos esplendores da santidade; *
		 antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
4
O Senhor jurou e não Se arrependerá: *
		 «Tu és sacerdote para sempre, †
		 segundo a ordem de Melquisedec».
3

5
O Senhor, à tua direita, *
		 esmagará os reis no dia da sua ira.
7
A caminho, beberá da torrente; *
		 por isso erguerá a sua fronte.

Ant.
Aleluia.

Subiu aos Céus e está sentado à direita do Pai.

Ant. 2 Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao
som da trombeta. Aleluia.
Salmo 46 (47)
2
Povos todos, batei palmas; *
		 aclamai a Deus com brados de alegria,
3
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, *
		 o Rei soberano de toda a terra.
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4
Submeteu os povos à nossa obediência *
		 e pôs as nações a nossos pés.
5
Para nós escolheu a nossa herança, *
		 glória de Jacob, por Ele amado.
6
Deus subiu entre aclamações, *
		 o Senhor subiu ao som da trombeta.
7
Cantai hinos a Deus, cantai, *
		 cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

Deus é Rei do universo: *
		 cantai os hinos mais belos.
9
Deus reina sobre os povos, *
		 Deus está sentado no trono sagrado.
8

Reuniram-se os príncipes dos povos *
		 ao povo do Deus de Abraão.
Porque a Deus pertencem os poderes da terra, *
		 Ele está acima de todas as coisas.
10

Ant. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som
da trombeta. Aleluia.
Ant. 3		 Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus
foi glorificado n’Ele. Aleluia.
Cântico

Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

Nós Vos damos graças, *
		 Senhor Deus omnipotente,
a Vós que sois, que éreis e que haveis de vir, *
		 que assumis o vosso imenso poder e reinais.
17,17

Irritaram-se as nações, mas sobreveio a vossa ira, *
		 o momento de julgar os mortos,
de dar a recompensa aos vossos servos,
			 aos profetas, aos santos, *
		 aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes.
18
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Agora chegou a salvação,
			 o poder e a realeza do nosso Deus *
		 e o domínio do seu Ungido,
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, *
		 que os acusava junto de Deus, dia e noite.
12,10

Eles venceram-no, graças ao Sangue do Cordeiro *
		 e ao testemunho que deram:
desprezaram a própria vida até aceitar a morte. *
12
		 Alegrai-Vos, ó céus, e vós que neles habitais.
11

Ant. Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi
glorificado n’Ele. Aleluia.

Leitura breve

1 Pedro 3, 18.21b-22

Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo
pelos injustos – para nos conduzir a Deus. Sofreu a morte segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Subiu ao Céu
e está sentado à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os
Anjos, as Dominações e as Potestades.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Vou subir para meu Pai e vosso Pai. Aleluia, Aleluia.
Vou subir para meu Pai e vosso Pai. Aleluia, Aleluia.
Para o meu Deus e vosso Deus.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Vou subir para meu Pai e vosso Pai. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Ó Rei da glória e Senhor do universo, que hoje subis
triunfante ao Céu, não nos abandoneis, mas enviai-nos, segundo a vossa promessa, o Espírito da verdade. Aleluia.
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Preces
Invoquemos com alegria a Jesus Cristo, que está sentado à
direita do Pai, e aclamemos dizendo:
Nós Vos louvamos, Rei da eterna glória.
Rei da glória, que elevastes convosco a fragilidade da nossa
carne para ser glorificada no Céu,
— purificai-nos de toda a mancha e restituí-nos a nossa dignidade original.
Vós que por amor descestes ao meio dos homens,
— fazei-nos subir até Vós pelo caminho da fé e da caridade.
Vós que prometestes atrair a Vós todos os homens,
— não permitais que nenhum de nós seja afastado da unidade
do vosso Corpo.
Fazei que de alma e coração vivamos já no Céu,
— onde fostes glorificado como Senhor do universo.
Senhor, a quem esperamos como juiz dos vivos e dos mortos,
— fazei que um dia, juntamente com os nossos irmãos defuntos, possamos glorificar eternamente a vossa infinita
misericórdia.
Pai nosso
Oração

Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em
filial acção de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho,
é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória como nossa
Cabeça, para aí nos chama como membros do seu Corpo. Ele
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

